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Poder Legislativo 

Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora 

PORTARIA Nº. 06/2022, 06 DE JANEIRO DE 2022 

“Dispõe sobre a concessão 

gratificações a servidores da Câmara 

Municipal, e dá outras providências.” 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais; 

RESOLVE: 

Art. 1º: Conceder, com fundamento no parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal 1.044/2007,

gratificação aos servidores: Sr. João Batista Pereira dos Santos, que exerce o cargo de Tesoureiro, e 

Patric Cassiano Silva Santos das Neves, que exerce o cargo de Assessor de Comunicação, no 

percentual de 100% de gratificação para ambos os servidores; 

Art. 2º: Fica determinado à Diretora Financeira a proceder as devidas anotações por força da presente

portaria;

Art. 3º: Os efeitos desta Portaria retroagirão à data de 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se; 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora, Estado da

Bahia, aos 06 dias do mês de janeiro de 2022. 

Ronilton Carneiro Alves 
Presidente 
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Poder Legislativo 
Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora 

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 
CNPJ N: 16.415.127/0001-01

PREGÃO PRESENCIAL 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, por sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que no dia 20 de janeiro 2022,
às 09:00 horas, no endereço: Praça Dom Hélio Pascoal, 41 – Centro –
Livramento de Nossa Senhora - BA, serão recebidas propostas relativas à 
Licitação Modalidade Carta - Convite Nº 01/2022, tendo como objeto a
Contratação de empresa para prestar serviços de consultoria e assessoria 
técnica contábil e administrativa à Câmara Municipal de Livramento de Nossa 
Senhora, Compreendendo: Apoio ao processo legislativo; Acompanhamento e 
Operacionalização do Controle Patrimonial e almoxarifado; Serviços 
especializados aos recursos humanos, incluindo a elaboração de folha de 
pagamento, GPS, GFIP, FFIP, RAIS, DCTF e outros acompanhamentos 
previdenciários; Serviços de Digitalização, Arquivamento e Gestão Eletrônica de 
Documentos Públicos. 

Poderão participar da licitação, as empresas que tiverem especialidades 
correspondentes e manifestarem interesse com antecedência de 24 horas, da 
apresentação das propostas. 

Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Secretaria Geral deste Legislativo. 

Livramento de Nossa Senhora (BA), 06 de janeiro de 2022. 

Gabriel Alves Pires 
Presidente da Comissão de Licitação 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 

HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, para que surta os seus 

efeitos jurídicos e legais e determino a contratação da empresa MIRANDA SILVA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ/MF Nº: 13.173.218/0001-90, com endereço no Ed. 

Serrano Center, Salas 212-215, Lago Sul, Brasília-DF, cujo o objeto é a contratação de 

empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica,  para propor as ações 

para regularização dos Sistemas CAUC/SIAFI/CADIN, com adoção de medidas preventivas e 

corretivas, através do manejo de ações judiciais, incluindo, ainda, o repasse de expertise para 

a procuradoria jurídica para a interposição e acompanhamento processual de recursos 

administrativos, ajuizamento e acompanhamento processual de ações judiciais relativas a 

programas educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no 

valor total de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

mensais.  

Aracatu- BA, 03 de janeiro de 2022. 

BRAULINA LIMA SILVA 

PREFEITA DE ARACATU/BA 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 

Ratificação do Ato 

A Prefeita Municipal de Aracatu- Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica os 

atos administrativos da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, de contratação 

direta que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e 

consultoria jurídica,  para propor as ações para regularização dos Sistemas 

CAUC/SIAFI/CADIN, com adoção de medidas preventivas e corretivas, através do manejo de 

ações judiciais, incluindo, ainda, o repasse de expertise para a procuradoria jurídica para a 

interposição e acompanhamento processual de recursos administrativos, ajuizamento e 

acompanhamento processual de ações judiciais relativas a programas educacionais do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em favor da empresa MIRANDA 

SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ/MF Nº: 13.173.218/0001-90, com endereço 

no Ed. Serrano Center, Salas 212-215, Lago Sul, Brasília-DF, no valor total R$ 72.000,00 

(setenta e dois mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, de acordo com o inciso 

II do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

Aracatu- BA, 03 de janeiro de 2022. 

BRAULINA LIMA SILVA 

PREFEITA DE ARACATU/BA. 
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EXTRATO DO CONTRATO N° 008/2022 

INEXIGIBILIDADE N° 005/2022. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACATU– ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.105.712/0001-80, com sede à Rua Libério Alves Maia, 37 – Centro, 

Aracatu- BA, CEP: 46130-000, representada pela Prefeita Municipal, BRAULINA LIMA SILVA, brasileira, 

maior, casada, professora, portador da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA e inscrita no CPF/MF 

sob o N.º 484.222.315-49. 

CONTRATADA: MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ/MF Nº: 13.173.218/0001-90, 

com endereço no Ed. Serrano Center, Salas 212-215, Lago Sul, Brasília-DF, representada pela Srª. Cláudia 

Sayuri Shigekiyo Miranda Silva, inscrita no CPF sob o nº 082.807.618-96. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica,  para propor 

as ações para regularização dos Sistemas CAUC/SIAFI/CADIN, com adoção de medidas preventivas e 

corretivas, através do manejo de ações judiciais, incluindo, ainda, o repasse de expertise para a procuradoria 

jurídica para a interposição e acompanhamento processual de recursos administrativos, ajuizamento e 

acompanhamento processual de ações judiciais relativas a programas educacionais do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado a Inexigibilidade n° 005/2022, na forma prevista no art. 25, 

inciso II da Lei 8.666/93. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu término 

em 31 de dezembro de 2022. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) mensais. 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 03 de janeiro de 2022. 

BRAULINA LIMA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU/BAHIA 

Contratante 

CLÁUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA 
CPF: 082.807.618-96 

MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS  
CNPJ/MF sob o Nº: 13.173.218/0001-90 

Contratada 
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  SECRETARIA 
          MUNICIPAL 
          DA EDUCAÇÃO 
          E CULTURA     

PORTARIA SMEC Nº 01/2022  

Estabelece critérios, normas, cronograma e 
procedimentos de matriculas nas Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino do 
Município de Caculé – Estado da Bahia e dá 
outras providencias. 

O Secretário Municipal da Educação e Cultura do Município de Caculé- BA, no uso de 

suas atribuições e tendo em vista o disposto pelo Conselho Municipal de Educação, 

DETERMINA: 

Art. 1º - A abertura das inscrições para preenchimento das vagas de matrícula e  Sorteio 

Público de candidatos, quando se fizer necessário, para ingresso nas Escolas Municipais 

da Zona Urbana do Município de Caculé, para o Ano Letivo de 2022. 

Art. 2º - O período de inscrição será de 10 a 14 de janeiro de 2022, das 8h as 17h na sede 

de cada unidade escolar, obedecendo a todos os protocolos no combate a COVID 19. 

Parágrafo Único - As inscrições se encerram impreterivelmente às 17 horas do dia 14 de 

janeiro de 2022. 

Art. 3º - Qualquer criança tem direito à inscrição para o processo de seleção, de acordo 

com a Resolução CNE/CEB nº 005/2009, desde que atenda às seguintes condições: 

I - Maternal (Creche) - 3 anos de idade até 31/03/2022; 

II - Educação Infantil (Pré-escola) 1º período – candidatos com 04 anos de idade até 

31/03/2022; 
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  SECRETARIA 
          MUNICIPAL 
          DA EDUCAÇÃO 
          E CULTURA     
III - 2º período – candidatos com 05 anos de idade até 31/03/2022; 

IV - Ensino Fundamental 1º Ano – candidatos com 06 anos de idade até 31/03/2022; 

V - 2º Ano ao 9º Ano – Não há exigência de idade. 

§1º - Não serão aceitas matrículas de candidatos fora da faixa etária.

§2º - As vagas que surgirem após a seleção, seja por transferência, desistência, ou outro

motivo, serão preenchidas pelos alunos remanescentes que se inscreveram ou que forem

sorteados para a lista de espera.

§ 3º - Serão garantidas aos alunos não contemplados no sorteio da escola pleiteada a

matricula em outra Unidade Escolar de acordo com o número de vagas.

Art. 4º - O Processo de matrícula será realizado sob a coordenação de uma comissão 

composta por 2 (dois) professores e 1 (um) representante da comunidade local. Todos 

indicados pelo Conselho Municipal de Educação. 

Art. 5º - A supervisão e o acompanhamento do processo de seleção ficarão a cargo do 

Conselho Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 

obedecendo os seguintes critérios: 

I - Ser residente no perímetro legal da unidade escolar; 

II - Idade cronológica superior; 

III - Preceitos legais da LDB. 
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  SECRETARIA 
          MUNICIPAL 
          DA EDUCAÇÃO 
          E CULTURA     
Art. 6º - No dia 17 de janeiro de 2022 será divulgada a lista definitiva (pós-alterações) 

dos candidatos inscritos para participarem do Sorteio Público. Nessa lista constará o 

número de sorteio dos candidatos que concorrerão às vagas. 

Art. 7º - A seleção dos candidatos inscritos será realizada através de Sorteio Público. 

Parágrafo Único - O Sorteio Público será realizado no dia 18 de janeiro de 2022, às 15 

horas na sede deste Município, obedecendo a ordem de sorteio por escola, sendo 

transmitido ao vivo pelo canal oficial da Secretaria Municipal de Educação do Youtube 

(Educaculé). 

Art. 8º - O resultado do Sorteio Público será divulgado oficialmente no Diário Oficial do 

Município do dia 20 de janeiro de 2022, fixado no quadro de avisos das portarias das 

respectivas escolas pleiteadas e na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  

Parágrafo Único - Não haverá divulgação por telefone ou por qualquer outro meio, além 

dos citados anteriormente. 

Art. 9º - A data de matrícula dos alunos sorteados será no dia 21 de janeiro de 2022, no 

horário de funcionamento de cada unidade escolar. 

Art. 10º - Disposições Gerais: 

I - Os candidatos que são irmãos gêmeos, trigêmeos e etc, concorrerão ao sorteio sob um 

único número de inscrição (os nomes dos gêmeos deverão constar na mesma ficha 

cadastral de inscrição). Caso o número deles seja contemplado, cada um dos gêmeos terá 

direito a uma vaga, que se somará ao número de vagas disponíveis. Em se tratando da 

última vaga disponível, outra(s) deverá (ão) ser criada(s) para acomodar o(s) candidato(s) 

gêmeo(s). 
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  SECRETARIA 
          MUNICIPAL 
          DA EDUCAÇÃO 
          E CULTURA     
II - As informações sobre o candidato, dada a sua menoridade, serão de inteira 

responsabilidade dos pais e/ou outro responsável legal. 

III - Informações falsas, ou com erros, prestadas no ato da inscrição, implicarão na perda 

da vaga e no cancelamento da matrícula. 

IV - Não será permitida a inscrição de um mesmo candidato em períodos ou anos de 

ensino diferentes, em escolas diferentes, ou seja, o candidato terá direito apenas a uma 

inscrição. No caso de duplicidade, o Conselho Municipal de Educação, juntamente com 

a Secretaria Municipal de Educação procederá ao cancelamento das inscrições. 

V - A efetivação da inscrição está condicionada à leitura e aceite das regras deste Edital. 

VI - Para os anos em que não houve inscrições para o sorteio realizado, as vagas surgidas 

serão ocupadas por candidatos inscritos em lista de espera realizada pela própria unidade 

escolar de acordo com a ordem de procura. 

VII - Os alunos inscritos na lista de espera de uma unidade escolar para os anos que não 

possuem vagas na data do sorteio, serão escolhidos mediante um novo sorteio no caso de 

surgimento de vaga, após a finalização das matriculas ou durante o decorrer do ano letivo. 

Art. 11º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação e Conselho Municipal de Educação. 

Caculé 05 de janeiro de 2022. 

ADAILTON SILVA COTRIM 

Secretário Municipal da Educação e Cultura 

 SECRETARIA 
          MUNICIPAL 
          DA EDUCAÇÃO 
          E CULTURA     
II - As informações sobre o candidato, dada a sua menoridade, serão de inteira 

responsabilidade dos pais e/ou outro responsável legal. 

III - Informações falsas, ou com erros, prestadas no ato da inscrição, implicarão na perda 

da vaga e no cancelamento da matrícula. 

IV - Não será permitida a inscrição de um mesmo candidato em períodos ou anos de 

ensino diferentes, em escolas diferentes, ou seja, o candidato terá direito apenas a uma 

inscrição. No caso de duplicidade, o Conselho Municipal de Educação, juntamente com 

a Secretaria Municipal de Educação procederá ao cancelamento das inscrições. 

V - A efetivação da inscrição está condicionada à leitura e aceite das regras deste Edital. 

VI - Para os anos em que não houve inscrições para o sorteio realizado, as vagas surgidas 

serão ocupadas por candidatos inscritos em lista de espera realizada pela própria unidade 

escolar de acordo com a ordem de procura. 

VII - Os alunos inscritos na lista de espera de uma unidade escolar para os anos que não 

possuem vagas na data do sorteio, serão escolhidos mediante um novo sorteio no caso de 

surgimento de vaga, após a finalização das matriculas ou durante o decorrer do ano letivo. 

Art. 11º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação e Conselho Municipal de Educação. 

Caculé 05 de janeiro de 2022. 

ADAILTON SILVA COTRIM 

Secretário Municipal da Educação e Cultura 
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 
de abril de 2021, e no Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica Municipal, torna público a 
Ratificação do Ato da Dispensa de Licitação Nº 001/2022 – objetivando a contratação de empresa de 
Engenharia Civil para a prestação de serviço de execução de Projeto Arquitetônico para Requalificação 
do Mercado Municipal e Feira Livre, para fins de aprovação e vinculação de convênio via companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Caculé/Bahia. O prefeito lança o Ato Formal para a contratação de IRMAOS A.R. FARIAS 
OLIVEIRA LTDA, Pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.514.906/0001-64, com 
sede a Rua Maria Djanira, 175, Loja, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46390-000. Valor global de 59.800,00 
(cinquenta e nove mil e oitocentos reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 001/2022, devendo ser celebrado o contrato com: IRMAOS A.R. FARIAS OLIVEIRA 
LTDA, às formalidades de direito público, na forma da lei nº 14.133/21, cuja minuta foi aprovada pela 
Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito 
Municipal. 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 

A Comissão de Contratação de Caculé – Bahia, com base no art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133 
de 01 de abril de 2021, e no Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica Municipal, ADJUDICA o 
objeto da Dispensa de Licitação Nº 001/2022 – Objetivando a Contratação de empresa de Engenharia 
Civil para a prestação de serviço de execução de Projeto Arquitetônico para Requalificação do Mercado 
Municipal e Feira Livre, para fins de aprovação e vinculação de convênio via companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Caculé/Bahia. Lança-se o Ato Formal para a contratação de IRMAOS A.R. FARIAS 
OLIVEIRA LTDA, Pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.514.906/0001-64, com 
sede a Rua Maria Djanira, 175, Loja, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46390-000. Valor global de R$ 
59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos reais). Comissão de Contratação – 03 de janeiro de 2022. 
Gleide Jeane Pereira Gomes – Agente de Contratação. 
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 

O Prefeito Municipal de Caculé, – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 14.133/21, e no Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria 
Jurídica Municipal, ante a Dispensa de Licitação n  001/2022 – Objeto: contratação de empresa de 
Engenharia Civil para a prestação de serviço de execução de Projeto Arquitetônico para Requalificação 
do Mercado Municipal e Feira Livre, para fins de aprovação e vinculação de convênio via companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Caculé/Bahia. Para a contratação de IRMAOS A.R. FARIAS OLIVEIRA LTDA, Pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.514.906/0001-64, com sede a Rua Maria Djanira, 
175, Loja, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46390-000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu 
Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista valor global de R$ 59.800,00 (cinquenta e 
nove mil e oitocentos reais). Caculé, 03 de janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 002/2022 

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: IRMAOS 
A.R. FARIAS OLIVEIRA LTDA, Pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
16.514.906/0001-64, com sede a Rua Maria Djanira, 175, Loja, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46390-000. 
OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia Civil para a prestação de serviço de execução de 
Projeto Arquitetônico para Requalificação do Mercado Municipal e Feira Livre, para fins de aprovação e 
vinculação de convênio via companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caculé/Bahia.  VALOR TOTAL: R$ 
59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos reais), com condições de pagamento especificadas no 
respectivo Contrato. ASSINATURA: 03 de janeiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2022.  

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 002/2022 

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: IRMAOS 
A.R. FARIAS OLIVEIRA LTDA, Pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
16.514.906/0001-64, com sede a Rua Maria Djanira, 175, Loja, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46390-000. 
OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia Civil para a prestação de serviço de execução de 
Projeto Arquitetônico para Requalificação do Mercado Municipal e Feira Livre, para fins de aprovação e 
vinculação de convênio via companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caculé/Bahia.  VALOR TOTAL: R$ 
59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos reais), com condições de pagamento especificadas no 
respectivo Contrato. ASSINATURA: 03 de janeiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2022.  
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto 
da Dispensa de Licitação Nº 002/2022 – Objetivando a locação de máquina (prensa hidráulica) para 
compactação de materiais, em atendimento às necessidades da Secretaria de Obras e Saneamento, 
deste município. Lança-se o Ato Formal para a contratação de COLETAR COLETA DE LIXO LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 00.090.934/0001-61, com endereço 
comercial na Rua Dr. Crescêncio Silveira, S/N, Centro, Caculé, Bahia, CEP: 46.300-000. Valor global da 
Dispensa: R$ 17.508,00 (dezessete mil e quinhentos e oito reais). Comissão Permanente de Licitação – 
03 de janeiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente.  
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato 
da Dispensa de Licitação Nº 002/2022 – Objetivando a locação de máquina (prensa hidráulica) para 
compactação de materiais, em atendimento às necessidades da Secretaria de Obras e Saneamento, 
deste município. O prefeito lança o Ato Formal para a contratação de COLETAR COLETA DE LIXO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 00.090.934/0001-61, com endereço 
comercial na Rua Dr. Crescêncio Silveira, S/N, Centro, Caculé, Bahia, CEP: 46.300-000. Valor global da 
Dispensa: R$ 17.508,00 (dezessete mil e quinhentos e oito reais), constante do respectivo Processo de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: COLETAR 
COLETA DE LIXO LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será 
regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja 
minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 2022. Pedro Dias 
da Silva - Prefeito Municipal. 
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n  002/2022 – Objeto: Locação de máquina (prensa hidráulica) para compactação de materiais, em 
atendimento às necessidades da Secretaria de Obras e Saneamento, deste município, HOMOLOGA o 
presente processo para a contratação de COLETAR COLETA DE LIXO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 00.090.934/0001-61, com endereço comercial na Rua Dr. Crescêncio 
Silveira, S/N, Centro, Caculé, Bahia, CEP: 46.300-000. A Comissão Permanente de Licitação, através de 
seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global da Dispensa: R$ 
17.508,00 (dezessete mil e quinhentos e oito reais). Caculé, 03 de janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - 
Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DE EXTRATO DE CONTCONTRATRATOO 
COCONTRATO NNTRATO Nºº 00 003/23/2002222  

A PrefA Prefeieittuura Mura Muninicciipapal dl dee Caculé, Caculé, no  no uso de suso de suuasas atrib atribuuiçiçõõees, torna ps, torna púúblblicica a ca a coontrantratação:tação:  
MODALIDADMODALIDADE LICITATE LICITATÓÓRIA:RIA:  DISPDISPENENSA DSA DEE LICITAÇ LICITAÇÃÃO Nº O Nº 002/002/220022.22.  COCONTRATANTNTRATANTE:E: 
PREFPREFEITUREITURAA MU MUNICINICIPAPALL DE C DE CAACULCULÉÉ,, CN CNPJPJ nº  nº 1133.67.6766.78.7888/0/0001-0001-000. . COCONTNTRATADORATADO::  COCOLELETTAARR  
COCOLELETATA D DEE LI LIXO XO LTDALTDA,, CNPJ  CNPJ nºnº 00. 00.009090.93.9344/00/000011--61. 61. OBOBJEJETO: TO: LLoocação decação de m mááquiquinna a (pre(prensansa  
hihidrádráuulilica) ca) ppaara ra cocompactmpactaação de matção de mateeriariaiis, s, eemm  atenatendimentdimento àso às nec neceessssiiddadades daes da  SecretariSecretaria a de Ode Obbrasras e e 
SanSaneeamamententoo, des, destte mue muniniccíípipioo..  VVAALOR TOTAL: LOR TOTAL: R$R$ 17.5 17.508,008,00 (dez0 (dezessesseete te milmil e q e quuinhinheentos e ntos e oioittoo  
reaisreais)), em , em parcparcelas iguelas iguaaiiss  e se suucesscessivivas de R$ 1.as de R$ 1.459459,,0000 (um  (um mil e qmil e quuatroceatrocentontoss e c e ciinquenquenta nta e nove novee  
reareaiis).  s).  AASSISSINATURA:NATURA:  0303  de janede janeiro iro de 2de 2002222. . VIGVIGÊÊNNCCIIAA::  3311  de dezemde dezembbro ro ddee  220022.22.    
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto 
da Dispensa de Licitação Nº 022/2022 – Objetivando a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de alimentação dos Sistemas de Informação - SIGA - TCM-BA (Contábil), 
incluindo auditoria; alimentação dos Sistemas de Informação de Órgãos da Esfera Federal - SIOPS 
(bimestral); alimentação dos Sistemas de Informação de Órgãos da Esfera Federal - DIGISUS 
(Orçamentário e Execução Contábil); alimentação dos Sistemas de Informação de Órgãos da Esfera 
Federal - SIOPE (bimestral); alimentação dos Sistemas de Informação de Órgãos da Esfera Federal - 
SICONFI: RREO, RGF, MSC e DCA (mensal, bimestral e anual). Lança-se o Ato Formal para a 
contratação de OGII ORGANIZACAO GESTAO E INTEGRACAO DE INFORMACAO LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 44.611.105/0001-52, com endereço comercial na 
Av. Fortaleza 480, Sala 03, Candeias, Vitoria Da Conquista-BA, CEP 45028-524. Valor global da 
Dispensa: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Comissão Permanente de Licitação – 03 de janeiro de 
2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente.  
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato 
da Dispensa de Licitação Nº 022/2022 – Objetivando a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de alimentação dos Sistemas de Informação - SIGA - TCM-BA (Contábil), 
incluindo auditoria; alimentação dos Sistemas de Informação de Órgãos da Esfera Federal - SIOPS 
(bimestral); alimentação dos Sistemas de Informação de Órgãos da Esfera Federal - DIGISUS 
(Orçamentário e Execução Contábil); alimentação dos Sistemas de Informação de Órgãos da Esfera 
Federal - SIOPE (bimestral); alimentação dos Sistemas de Informação de Órgãos da Esfera Federal - 
SICONFI: RREO, RGF, MSC e DCA (mensal, bimestral e anual). O prefeito lança o Ato Formal para a 
contratação de OGII ORGANIZACAO GESTAO E INTEGRACAO DE INFORMACAO LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 44.611.105/0001-52, com endereço comercial na 
Av. Fortaleza 480, Sala 03, Candeias, Vitoria Da Conquista-BA, CEP 45028-524. Valor global da 
Dispensa: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 022/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: OGII ORGANIZACAO 
GESTAO E INTEGRACAO DE INFORMACAO LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o 
respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 
62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 03 de 
janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n  022/2022 – Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de alimentação 
dos Sistemas de Informação - SIGA - TCM-BA (Contábil), incluindo auditoria; alimentação dos Sistemas 
de Informação de Órgãos da Esfera Federal - SIOPS (bimestral); alimentação dos Sistemas de 
Informação de Órgãos da Esfera Federal - DIGISUS (Orçamentário e Execução Contábil); alimentação 
dos Sistemas de Informação de Órgãos da Esfera Federal - SIOPE (bimestral); alimentação dos 
Sistemas de Informação de Órgãos da Esfera Federal - SICONFI: RREO, RGF, MSC e DCA (mensal, 
bimestral e anual), HOMOLOGA o presente processo para a contratação de OGII ORGANIZACAO 
GESTAO E INTEGRACAO DE INFORMACAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no 
CNPJ sob o n° 44.611.105/0001-52, com endereço comercial na Av. Fortaleza 480, Sala 03, Candeias, 
Vitoria Da Conquista-BA, CEP 45028-524. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu 
Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global da Dispensa: R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais). Caculé, 03 de janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DE EXTRATO DE CONTCONTRATRATOO 
COCONTRATO NNTRATO Nºº 02 024/24/2002222  

A PrefA Prefeieittuura Mura Muninicciipapal dl dee Caculé, Caculé, no  no uso de suso de suuasas atrib atribuuiçiçõõees,s, torna p torna púúblbliicca a contraa a contratação:tação:  
MODALIDADMODALIDADE LICITATE LICITATÓÓRIA:RIA:  DISPDISPENENSA DSA DEE LICITAÇ LICITAÇÃÃO Nº O Nº 022/022/220022.22.  COCONTRATANTNTRATANTE:E:  
PREFPREFEITUREITURAA M MUNICIUNICIPPAALL DE DE CAC CACUULLÉÉ, CN, CNPJPJ  nº 1nº 133.6.676.776.788/88/00000011--00. 00. COCONTRATADONTRATADO::  OGIIOGII 
OORRGGAANIZNIZAACCAAOO G GEESTSTAOAO E INT E INTEEGGRRACACAOAO DE  DE INFINFOORMACRMACAOAO LTD LTDAA, CN, CNPJPJ nº 4 nº 444.61.6111.1.105/005/0001001--52.52.  
OBJETOOBJETO: : CoContrataçntrataçãão do dee empres empresaa espec especiializalizadada pa paara prra presestaçãtação do dee s seerrvviçiços de aos de allimeimenntaçtaçãão doso dos  
SisSistteemmasas d dee Inf Infoormaçrmaçãão o --  SIGSIGAA - - T TCCM-M-BBAA ( (CCoonntábtábil)il),,  inclincluiuinnddo o audaudiitortoriiaa;;  alalimimententaação dção doos Ss Siissttememas deas de 
InformInformação ação de Órgde Órgããosos d daa Es Esferferaa Fed Fedeeralral  - S- SIIOPSOPS (bimes (bimestraltral));; al alimimententaação dção doos Ss Siissttememaass de de  
InformInformação de Órgãação de Órgãos da os da EsEsfera Fedfera Fedeeral ral - DIGIS- DIGISUUS (OrçS (Orçamentáriamentárioo  e e ExExecuçãoecução Contá Contábbil)il);;  alalimimentaçãentaçãoo  
dosdos S Siisstteemmasas d dee I Innformformaaçção dão dee Órgã Órgãos daos da Es Esffeerara Federa Federal l -- SIO SIOPPEE (bimes (bimesttrralal));; a alliimmenentaçãotação dos dos  
SisSistteemmasas de In de Informaçãformação do dee Órgãos da Es Órgãos da Esfefera Fera Federderaall  - SICONFI: RR- SICONFI: RREO, RGEO, RGFF,, MS MSC e DCC e DCA (mensaA (mensal,l,  
bibimmeestralstral e a e annuaual)l).. VALVALOORR TTOOTTALAL::  R$ 16.000,0R$ 16.000,00 (dez0 (dezessesseeiiss mil reais mil reais)), , em parcem parceellas iguas iguaaiiss e e  
ssuucesscessivivas de R$ 4.as de R$ 4.000,000,0000 (quatro m (quatro mil il e reae reaiiss)).  .  ASASSISINATURA:NATURA:  03 d03 dee j jaaneneiro deiro de 2022 2022. . VIGVIGÊÊNCIA:NCIA:  3030 
de ade abbril ril de 2de 20022.22.    
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto 
da Dispensa de Licitação Nº 023/2022 – Objetivando a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de link de internet para atender as necessidades das diversas Secretarias, deste município. 
Lança-se o Ato Formal para a contratação de HE-NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 07.146.090/0001-72, com endereço comercial na Av. Doutor 
Arlindo Alves Pereira, 44 A, Copacabana, Caculé-BA, CEP 46300-000. Valor global da Dispensa: R$ 
10.000,00 (dez mil reais). Comissão Permanente de Licitação – 03 de janeiro de 2022. Breno Calasans 
Costa Ribeiro - Presidente.  
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato 
da Dispensa de Licitação Nº 023/2022 – Objetivando contratação de empresa especializada para 
fornecimento de link de internet para atender as necessidades das diversas Secretarias, deste município. 
O prefeito lança o Ato Formal para a contratação de HE-NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 07.146.090/0001-72, com endereço comercial na 
Av. Doutor Arlindo Alves Pereira, 44 A, Copacabana, Caculé-BA, CEP 46300-000. Valor global da 
Dispensa: R$ 10.000,00 (dez mil reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 023/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: HE-NET 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que 
será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, 
cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 2022. Pedro 
Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n  023/2022 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de link de internet para 
atender as necessidades das diversas Secretarias, deste município, HOMOLOGA o presente processo 
para a contratação de HE-NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita 
no CNPJ sob o n° 07.146.090/0001-72, com endereço comercial na Av. Doutor Arlindo Alves Pereira, 44 
A, Copacabana, Caculé-BA, CEP 46300-000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu 
Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global da Dispensa: R$ 10.000,00 
(dez mil reais). Caculé, 03 de janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DE EXTRATO DE CONTCONTRATRATOO 
COCONTRATO NNTRATO Nºº 02 028/28/2002222  

A PrefA Prefeieittuura Mura Muninicciipapal dl dee Caculé, Caculé, no  no uso de suso de suuasas atrib atribuuiçiçõõees,s, torna p torna púúblbliicca a contraa a contratação:tação:  
MODALIDADMODALIDADE LICITATE LICITATÓÓRIA:RIA:  DISPDISPENENSA DSA DEE LICITAÇ LICITAÇÃÃO Nº O Nº 023/023/220022.22.  COCONTRATANTNTRATANTE:E:  
PREFPREFEITUREITURAA  MUNICMUNICIIPPAAL DL DEE C CAACULCULÉÉ,, CN CNPJPJ nº nº 13. 13.6676.76.778888/00/00001-01-000. . COCONTRATADONTRATADO::  HEHE--NNEETT 
TELETELECOCOMUNIMUNICAÇÕCAÇÕES LES LTTDADA, CN, CNPJPJ nº 07. nº 07.114646.09.0900/00/00001-721-72. . OBJEOBJETO: TO: ConConttrataçrataçãão do dee empr empresaesa  
especespeciiaalizlizaaddaa para para f foornecrneciimmententoo  dede l liink nk dede in inteternernett para para a attenender der as nas neecesscessiiddadesades das das d diivveersrsasas  
SecretariSecretarias, desas, destte e munmuniiccííppiioo  VVAALOR TOTAL: LOR TOTAL: R$ 10R$ 10.000,.000,000 (0 (ddezez m mil ril reeaisais))..    ASSASSIINATURA:NATURA:  0033 de de 
jjaaneineirro de 202o de 20222. . VIVIGÊGÊNNCCIIAA: : 31 31 ddee  jjaanneeiirro de o de 202022.22.    
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto 
da Dispensa de Licitação Nº 024/2022 – Objetivando a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de layout do portal municipal de notícias e serviços (site), contendo todas as 
ferramentas exigidas pelas Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar 131/09 
(Sistema de Transparência Municipal) e licenciamento de software de edição, diagramação, arte 
finalização e publicação (interligada com site) na internet, dos atos oficiais do executivo em seu próprio 
Diário Oficial Próprio (DOM). Lança-se o Ato Formal para a contratação de PROCEDE BAHIA – 
PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME, pessoa jurídica 
de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 18.195.422/0001-25, com endereço comercial na Av. 
Sebastião Assis Gomes, 488, Lot. Sandoval Moraes, Guanambi-BA, CEP 46430-000. Valor global da 
Dispensa: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Comissão Permanente de Licitação – 03 de janeiro 
de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente.  
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato 
da Dispensa de Licitação Nº 024/2022 – Objetivando a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de layout do portal municipal de notícias e serviços (site), contendo todas as 
ferramentas exigidas pelas Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar 131/09 
(Sistema de Transparência Municipal) e licenciamento de software de edição, diagramação, arte 
finalização e publicação (interligada com site) na internet, dos atos oficiais do executivo em seu próprio 
Diário Oficial Próprio (DOM). O prefeito lança o Ato Formal para a contratação de PROCEDE BAHIA – 
PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME, pessoa jurídica 
de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 18.195.422/0001-25, com endereço comercial na Av. 
Sebastião Assis Gomes, 488, Lot. Sandoval Moraes, Guanambi-BA, CEP 46430-000. Valor global da 
Dispensa: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 024/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: PROCEDE BAHIA – 
PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME. Publique-se no 
local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de 
direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria 
Jurídica. Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DE EXTRATO DE CONTCONTRATRATOO 
COCONTRATO NNTRATO Nºº 02 029/29/2002222  

A PrefA Prefeiteituura Mura Muninicciipapal dl dee Caculé, Caculé, no  no uso de suso de suuasas atrib atribuuiçiçõõees,s, torna p torna púúblbliicca a contraa a contratação:tação:  
MODALIDADMODALIDADE LICITATE LICITATÓÓRIA:RIA:  DISPDISPENENSA DSA DEE LICITAÇ LICITAÇÃÃO Nº O Nº 024/024/220022.22.  COCONTRATANTNTRATANTE:E:  
PREFPREFEITUREITURAA MUNI MUNICIPCIPAALL DE CACU DE CACULÉ, CNLÉ, CNPJPJ nº 13 nº 13.676..676.778888/00/00001-001-00. . COCONTRNTRAATADOTADO::  PPRROCOCEDEDEE  
BAHBAHIA IA ––  PROCEPROCESSSASAMENTMENTO E CO E CEERTIFICRTIFICAÇAÇÃO ÃO DE DE DOCUDOCUMENTOS ELMENTOS ELETETRÔRÔNICOS LTDANICOS LTDA  MMEE,, 
CNPJ nCNPJ nºº  18.118.195.95.4422/22/00000011--25. 25. OBJOBJEETO: TO: CoContrataçntrataçãão deo de e emmpresa presa especespeciializalizaaddaa p paara ra presprestaçãotação de de  
sseervrviçiços de los de laayoutyout do do port portalal  munmuniicciippaal l de de notícnotícias eias e s seervrviçiços (sos (site)ite), c, coontntendendoo  todas as todas as ferrferramamentasentas  
exigidasexigidas p peelaslas Le Lei 1i 122.5.527/27/111 (1 (LLeeii  de de AcAcessessoo à  à InInforformmaçação) ão) e Le Leeii C Coommpplleemementntarar 131 131//0909 (Sis (Sistteemama de de  
TransTranspparêncarênciia Mua Muninicciipapal)l) e lic e licencenciiamamententoo de s de sooftwftwaare de edre de ediçição, dão, diiaaggramramaação, arte fção, arte fiinanalizlizaçãaçãoo e e  
pubpubliclicação (ação (iintnterligaderligadaa  ccoomm s siite) na te) na interinternnet, et, dosdos atos atos  ofioficciiaaiiss do  do execexecutiutivvoo  em sem seeu própriu próprio Dio Diário Ofário Oficiciaiall 
PrPróprópriioo ( (DDOOMM))..  VVAALOR TOTAL: LOR TOTAL: R$ 10.80R$ 10.8000,00 (d,00 (dez miez mil e l e oioittoocentos reacentos reaiiss)).  .  ASSASSIINATURA:NATURA:  0033 de de  
jjaaneineirro de 202o de 20222. . VIVIGÊGÊNNCCIIAA:: 3131 ddee d deezembrzembroo dede 2022022.2. 
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ADJUDIC AÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do art. 25, II, C/C art. 13 da Lei nº 8.666/93, Lei 14.039/2020 e 
suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 – ADJUDICA o 
objetivando a prestação de serviços técnicos especializados em gestão pública com foco em licitações, 
processos administrativos, suporte administrativo e jurídico à Secretaria de Administração e Finanças para 
atendimento de atividades inerentes ao direito administrativo. Mediante exposto lanço ato formal para a 
contratação direta com ALEXANDRO PORTELA SOARES, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o n° 
749.033.735-68, advogado, inscrito na OAB/BA nº 48093,com endereço na Praça Calixto José de Melo, nº 
15, 1º andar, Alto do Cruzeiro, Caculé – Bahia - CEP:. 46.300-000. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 
78.000,00 (setenta e oito mil reais), em iguais e sucessivas parcelas de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 
reais). Comissão Permanente de Licitação, 03 de janeiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente 
da Comissão. 
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 

O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do art. 25, II, C/C art. 13 da Lei nº 8.666/93, Lei 14.039/2020 e suas 
alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 001/2022 – Objetivando a prestação de 
serviços técnicos especializados em gestão pública com foco em licitações, processos administrativos, 
suporte administrativo e jurídico à Secretaria de Administração e Finanças para atendimento de atividades 
inerentes ao direito administrativo. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, 
HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com ALEXANDRO 
PORTELA SOARES, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o n° 749.033.735-68, advogado, inscrito na 
OAB/BA nº 48093, com endereço na Praça Calixto José de Melo, nº 15, 1º andar, Alto do Cruzeiro, Caculé – 
Bahia - CEP:. 46.300-000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as 
medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil 
reais), em iguais e sucessivas parcelas de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Gabinete do Prefeito, 03 
de janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DE EXTRATO DE CONTCONTRATRATOO 
COCONTRATO Nº 00NTRATO Nº 004/24/2002222  

A PreA Preffeitura Meitura Muunniicciippaall  ddee Caculé, Caculé, n noo uso  uso de sde suuasas atri atribuiçbuiçõõees, torns, torna púa públblicica a a ca coontrntraataçtaçããoo::  
MODALIDADMODALIDADE LICE LICITATÓRIA:ITATÓRIA:  INEINEXXIGIBIGIBILIDILIDADADE DE DEE LIC LICITAÇITAÇÃÃO NºO Nº 00 001/201/202222. . COCONTRNTRAATANTE:TANTE:  
PREFPREFEITUREITURAA M MUNICIUNICIPPAAL DL DEE C CAACULCULÉ, CÉ, CNNPPJJ nº  nº 13.613.676.76.7788/88/0000001-1-00. 00. COCONTRATNTRATADOADO::  
ALALEXEXANDROANDRO  PORTELPORTELA SA SOOAREARESS, C, CPPF nº F nº 77449.09.0333.3.77335-68, O5-68, OAB/AB/BA BA nº 4nº 48809093. 3. OBJETO: OBJETO: PrestaçãPrestaçãoo 
de sde seervrviçiços técnios técniccos especos especiiaalizlizaaddosos em g em geeststão ão púbpúbliclica ca coom focm focoo em l em liiccitaçõesitações,, proc processessooss  
admadmiinniissttratirativvoos, ss, suuppoorte arte addmimininissttratratiivvoo e j e juurídrídiiccoo à à  SecretariSecretaria da dee A Addmmiininissttraçraçãão e Fo e Fiinananças parnças paraa  
atenatendidimmeentnto do dee at ativiviiddadades inerentes inerentees aos ao di dirreeiitto ao addmmiininissttratirativvoo. .   VVAALOR TOTAL: LOR TOTAL: RR$$ 78. 78.000000,00,00 ( (ssetentetentaa  
e oie oito to mil reaismil reais)), em , em iguiguaaisis e s e suucesscessivivas parcas parcelelas as de R$ 6.de R$ 6.500,500,00 (s00 (seieiss mil  mil e quie quinnhehentosntos rea reaiiss))..  
ASSASSIINATURA:NATURA:  0033 de de j jaaneneiirroo de 202 de 2022. 2. VIGVIGÊÊNNCCIA:IA:  31 de d31 de deezembrozembro de 2 de 2002222..    
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ADJUDIC AÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do art. 25, II, C/C art. 13 da Lei nº 8.666/93, Lei 14.039/2020 e 
suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 – ADJUDICA o 
objetivando a prestação de serviços de assessoria Jurídica, Elaboração de Pareceres e Respostas a 
consultorias Técnicas, recursos administrativos em sede de Tribunais de Contas, respostas e defesas „as 
Notificações, Diligências, ou Denúncias nos Tribunais de Contas da União, do Estado e dos Municípios, bem 
como processos judiciais nas esferas Cíveis e Trabalhistas com tramitação no 2º Grau de Jurisdição, Ações 
de Ressarcimento contra Ex-Gestores, Ações Civis Públicas, Ações Populares, Mandados de Segurança, 
Representações Criminais e Contenciosos em trâmite na Justiça Federal em que a Contratante seja Parte 
Interveniente, no qual tem por escopo a prestação de serviços técnicos especializados de notória 
especialização, de natureza singular, de desenvolvimento institucional em atendimento as necessidades da 
Secretaria de Administração e Finanças deste Município. mediante exposto lanço ato formal para a 
contratação direta com a empresa ALLAN LIMA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.322.182/0001-00, com sede na AV LUIS VIANA 6462 SALA 
201 / PATAMARES / SALVADOR / BA / 41680-400, representada neste ato por ALLAN OLIVEIRA LIMA. 
brasileiro, natural de Valente-BA, casado, nascido em 27/07/1985. advogado, portador de cédula de 
identidade n° 11.220.717-01, inscrito na OAB/ BA sob n" 30.276 e no CPI' /ME sob n° 018.737.915-77, 
residente e domiciliado na Rua Canudos, 100, Ed. Tupolev, AP.107, Jardim das Margaridas, CEP 41.502-
355, Salvador-BA. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo 
paga, mensalmente, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de janeiro a dezembro de 2022. Comissão 
Permanente de Licitação, 03 de janeiro de 2021. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da Comissão. 
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 

A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o art. 25, II, C/C art. 13 da 
Lei nº 8.666/93, Lei 14.039/2020 e suas posteriores alterações, torna público a ratificação do Ato da 
Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022, conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e Parecer 
Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A INEXIGIBILIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com ALLAN LIMA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.322.182/0001-00, com sede na AV 
LUIS VIANA 6462 SALA 201 / PATAMARES / SALVADOR / BA / 41680-400, representada neste ato por 
ALLAN OLIVEIRA LIMA. brasileiro, natural de Valente-BA, casado, nascido em 27/07/1985. advogado, 
portador de cédula de identidade n° 11.220.717-01, inscrito na OAB/ BA sob n" 30.276 e no CPI' /ME sob n° 
018.737.915-77, residente e domiciliado na Rua Canudos, 100, Ed. Tupolev, AP.107, Jardim das Margaridas, 
CEP 41.502-355, Salvador-BA. OBJETO: prestação de serviços de assessoria Jurídica, Elaboração de 
Pareceres e Respostas a consultorias Técnicas, recursos administrativos em sede de Tribunais de Contas, 
respostas e defesas „as Notificações, Diligências, ou Denúncias nos Tribunais de Contas da União, do Estado 
e dos Municípios, bem como processos judiciais nas esferas Cíveis e Trabalhistas com tramitação no 2º Grau 
de Jurisdição, Ações de Ressarcimento contra Ex-Gestores, Ações Civis Públicas, Ações Populares, 
Mandados de Segurança, Representações Criminais e Contenciosos em trâmite na Justiça Federal em que a 
Contratante seja Parte Interveniente, no qual tem por escopo a prestação de serviços técnicos especializados 
de notória especialização, de natureza singular, de desenvolvimento institucional em atendimento as 
necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município. Valor global do objeto Adjudicado 
é de: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo paga, mensalmente, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), de janeiro a dezembro de 2022, constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 
002/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: ALLAN LIMA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido 
obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi 
aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 2021. Pedro Dias da Silva - 
Prefeito Municipal. 
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 

O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do art. 25, II, C/C art. 13 da Lei nº 8.666/93, Lei 14.039/2020 e suas 
alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 002/2022 – Objetivando a prestação de 
serviços de assessoria Jurídica, Elaboração de Pareceres e Respostas a consultorias Técnicas, recursos 
administrativos em sede de Tribunais de Contas, respostas e defesas „as Notificações, Diligências, ou 
Denúncias nos Tribunais de Contas da União, do Estado e dos Municípios, bem como processos judiciais nas 
esferas Cíveis e Trabalhistas com tramitação no 2º Grau de Jurisdição, Ações de Ressarcimento contra Ex-
Gestores, Ações Civis Públicas, Ações Populares, Mandados de Segurança, Representações Criminais e 
Contenciosos em trâmite na Justiça Federal em que a Contratante seja Parte Interveniente, no qual tem por 
escopo a prestação de serviços técnicos especializados de notória especialização, de natureza singular, de 
desenvolvimento institucional em atendimento as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças 
deste Município. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com ALLAN LIMA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.322.182/0001-00, com sede na AV 
LUIS VIANA 6462 SALA 201 / PATAMARES / SALVADOR / BA / 41680-400, representada neste ato por 
ALLAN OLIVEIRA LIMA. brasileiro, natural de Valente-BA, casado, nascido em 27/07/1985. advogado, 
portador de cédula de identidade n° 11.220.717-01, inscrito na OAB/ BA sob n" 30.276 e no CPI' /ME sob n° 
018.737.915-77, residente e domiciliado na Rua Canudos, 100, Ed. Tupolev, AP.107, Jardim das Margaridas, 
CEP 41.502-355, Salvador-BA. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá 
tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais), sendo paga, mensalmente, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de janeiro a dezembro 
de 2022. Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DE EXTRATO DE CONTCONTRATRATOO 
COCONTRATO Nº 02NTRATO Nº 025/25/2002222  

A PreA Preffeitura Meitura Muunniicciippaall  ddee Caculé, Caculé, n noo uso  uso de sde suuasas atri atribuiçbuiçõõees, torns, torna púa públblicica a a ca coontrntraataçtaçããoo::  
MODALIDADMODALIDADE LICE LICITATÓRIA:ITATÓRIA:  INEINEXXIGIBIGIBILIDILIDADADE DE DEE LIC LICITAÇITAÇÃÃO NºO Nº 00 002/202/202222. . COCONTRNTRAATANTE:TANTE:  
PREFPREFEITUREITURAA M MUNICIUNICIPAPAL DE CL DE CAACUCULÉLÉ, , CNPJ nCNPJ nºº 13.6 13.676.776.788/88/00000011--00. 00. COCONTRATADONTRATADO::  ALALLLAANN  
LIMLIMAA  –– SO SOCICIEDEDADADE INE INDIVIDUDIVIDUALAL D DEE  ADVOADVOCCAACIACIA,, CNPJ CNPJ nº nº 26 26.32.3222.1.18822/00/000011--0000. . OBJOBJEETO:TO: 
PrestaçãoPrestação de de s seervrviçiços de os de assasseessssoria Joria Juurídicrídicaa, E, Ellaabbororação dação dee  ParecPareceeresres e e Resp Respoostas a cstas a coonsnsuullttooriasrias  
TécniTécniccas, recursos adas, recursos adminminiistratistrativos emvos em sede de sede de Tri Tribbunaunaiiss de Co de Contasntas, respo, resposstas e defesas „tas e defesas „asas  
NotiNotifficicaçõesações,, D Diilliiggêêncncias, ias, ou Deou Denúncnúncias nosias nos Tri Tribbununaiaiss de  de ContContas da as da União,União, do Es do Esttaado do e de dooss  
MunMuniiccíípios, bpios, beemm c coomomo pro proccessessoos js juudicdiciiaaiiss nas nas esfer esferaas Cívs Cíveeiiss e Tra e Trabbaallhihissttas cas coom tram trammitaçãoitação no no 2 2ºº  
Grau dGrau dee J Juurriissddiiççãoão, , AçAçõeõess de de Ress Ressaarcrcimimentoento c coontrantra  EExx-Ge-Gesstotoreres, As, Aççõõees Cs Ciivivis Ps Púúbblliiccaass, , AAççõõeess 
PopPopuulareslares,, M Maandndadosados de de Se Seguragurança, Rnça, Reepresepresenntataççõõeses Cri Crimminaisinais e e Con Contenctenciioosos emsos em trâ trâmmiitte ne naa  
JJuustistiçça a FedFedeeral emral em  quque e a Contrata Contrataantente  sseeja ja PPaarte Interte Intervrvenienteniente, no quae, no quall  tteem porm por  escescoopo a po a presprestaçtaçããoo 
de sde seervrviçiços técnios técniccos eos esspecpeciializalizadados de notos de notóóriaria espec especiiaalizlizaçãoação, de na, de nattuurezrezaa s siingungullar, dar, dee  
desdeseenvnvoollvviimmeento nto institucioinstitucional enal emm ate atennddiimemento as nto as nneecessicessiddaaddes daes da S Seecretcretaaria deria de A Addmiminniistraçãostração e e  
FinançasFinanças des destte Me Muunniiccíípiopio..    VVAALOR TOTAL: LOR TOTAL: RR$$ 1 1220.000.000,000,00 (c (cententoo e e v viinntte e mil reamil reaiiss)), s, seennddoo pa paga,ga,  
mmeennssalalmmeennttee,, a qu a quaanntitia a ddee R R$$  1100.0.00000,0,00 (0 (ddeezz  mimill rea reaiiss)), d, dee j jaaneirneiro ao a  dezdezeembrmbroo  de de 20220222.. 
ASSASSIINATURA:NATURA:  0033 de de j jaaneneiirroo de 202 de 2022. 2. VIGVIGÊÊNNCCIA:IA:  31 de d31 de deezembrozembro de 2 de 2002222..    
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ADJUDIC AÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades do art. 25, I da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, ante 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 – ADJUDICA objetivando o fornecimento de materiais 
didáticos da Coleção Na Ponta do Lápis, para o segmento de educação infantil, destinados aos alunos, 
professores e gestores desse segmento, para serem utilizados no ano de 2022, em atendimento às demandas 
da Secretaria Municipal de Educação, deste município. Mediante exposto lanço ato formal para a contratação 
direta com a empresa EDITORA FTD S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
61.186.490/0006-61, situada a Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, nº 156, Caminho das Árvores, 
Salvador/BA, CEP: 41.820-560. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 77.787,00 (setenta e sete mil e 
setecentos e oitenta e sete reais). Comissão Permanente de Licitação, 03 de janeiro de 2022. Breno Calasans 
Costa Ribeiro - Presidente da Comissão. 
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 

A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o art. 25, I da Lei nº 8.666/93, 
Lei 14.039/2020 e suas posteriores alterações, torna público a ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação 
nº 004/2022, conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo 
Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para 
contratação direta com EDITORA FTD S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
61.186.490/0006-61, situada a Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, nº 156, Caminho das Árvores, 
Salvador/BA, CEP: 41.820-560. OBJETO: Fornecimento de materiais didáticos da Coleção Na Ponta do Lápis, 
para o segmento de educação infantil, destinados aos alunos, professores e gestores desse segmento, para 
serem utilizados no ano de 2022, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação, deste 
município. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 77.787,00 (setenta e sete mil e setecentos e oitenta e 
sete reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2022, devendo ser 
celebrado o contrato com a empresa: EDITORA FTD S.A. Publique-se no local de costume. Celebre-se o 
respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 
da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 
2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 

O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do art. 25, I da Lei nº 8.666/93, Lei 14.039/2020 e suas alterações posteriores, 
ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 004/2022 – Objetivando o fornecimento de materiais didáticos da 
Coleção Na Ponta do Lápis, para o segmento de educação infantil, destinados aos alunos, professores e 
gestores desse segmento, para serem utilizados no ano de 2022, em atendimento às demandas da Secretaria 
Municipal de Educação, deste município. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, 
HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com EDITORA FTD S.A, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 61.186.490/0006-61, situada a Rua Soldado Luiz 
Gonzaga das Virgens, nº 156, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-560. A Comissão Permanente 
de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o valor global do 
objeto de: R$ 77.787,00 (setenta e sete mil e setecentos e oitenta e sete reais). Gabinete do Prefeito, 03 de 
janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 027/2022 

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: MODALIDADE 
LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: EDITORA FTD S.A, CNPJ nº 61.186.490/0006-
61. OBJETO: Fornecimento de materiais didáticos da Coleção Na Ponta do Lápis, para o segmento de
educação infantil, destinados aos alunos, professores e gestores desse segmento, para serem utilizados no
ano de 2022, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação, deste município.  VALOR
TOTAL: R$ 77.787,00 (setenta e sete mil e setecentos e oitenta e sete reais). ASSINATURA: 03 de janeiro
de 2022. VIGÊNCIA: 28 de fevereiro de 2022.
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru - Bahia

DECRETO Nº 02 de 05 JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre a convocação para a conferência municipal 
de educação 2022 de Guajeru – Bahia e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que 

lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - O Município de Guajeru, através da Secretaria Municipal de Educação, em cumprimento 

ao preceito legal previsto na Lei Federal nº 13005/2014, que trata do Plano Nacional de Educação 

– PNE 2014-2024 e a Lei Municipal nº 40 de 16 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal

de Educação – PME 2015- 2025, torna público a realização da Conferência Municipal de Educação

2022, que será realizada no dia 14 janeiro de 2022 na Câmara Municipal de Vereadores, tendo

como tema as deliberações da CONAE 2022 “Inclusão, equidade e qualidade: compromisso com

o futuro da Educação Brasileira”.

Art. 2º- A realização da Conferência Municipal de Educação 2022 de Guajeru, na ausência do 

fórum municipal de educação, será organizada e coordenada pela Secretaria Municipal de 

Educação, que constituirá Comissão Organizadora para a execução das ações referentes a todas 

as etapas, conforme orienta o documento da CONAE. (Orientações para as conferências 

municipais, intermunicipais, estaduais e distritais, p.13.2021)

Art. 3º - São objetivos da referida Conferência:

I – OBJETIVO GERAL – Contribuir para a Política Nacional de Educação, indicando 

responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e 
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru - Bahia

colaborativas entre os entes federados e os sistemas de ensino, bem como propor a Política 

Municipal de Educação. 

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Avaliar a implementação das deliberações da Conferência Nacional de Educação/2022,

verificando impactos e procedendo às atualizações de propostas para a elaboração de Políticas

Nacionais de Educação.

b) Acompanhar o processo de implementação municipal das diretrizes, medidas legislativas

estabelecidas nos artigos da lei, metas e estratégias do PME, contribuindo para articular o Sistema

Municipal de Educação.

c) Construir conceitos, diretrizes e estratégias municipais, estaduais e nacionais para a efetivação

do Sistema Nacional de Educação.

d) Consolidar o Conselho Municipal de Educação, convocado e estabelecido pela Secretaria

Municipal de Educação, como instância consultiva de articulação, organização, acompanhamento

da Política Municipal de Educação e, especialmente, da elaboração do Plano Municipal de

Educação, de coordenação permanente das próximas conferências municipais de educação no

âmbito do Sistema Nacional de Educação.

e) Integrar todos os níveis, etapas e modalidades da educação numa abordagem sistêmica, com

vistas a edificar o Sistema Municipal de Educação, especialmente no tocante ao planejamento e

gestão, avaliação, financiamento, formação inicial e continuada dos trabalhadores em educação,

além da garantia das condições de oferta de ensino com qualidade social.

f) Propor reformulações necessárias ao marco legal da educação municipal, estadual e nacional

para que o planejamento de ações articuladas entre a União, os estados, o Distrito Federal e os

municípios se torne uma estratégia basilar para a implementação do Plano Nacional de Educação.
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru - Bahia

g) Indicar as condições para a definição de políticas educacionais que promovam a equidade e

inclusão social e valorizem a diversidade.

Art. 4° As despesas com a organização e a realização da Conferência Municipal de Educação 2022

ocorrerão à conta de dotações orçamentárias consignadas a e/ou por recursos de outras fontes.

Art. 5° - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em 

contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, ESTADO DA BAHIA, em 05 de janeiro 

de 2022.
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 243/2021 

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA 

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de 
Guajeru-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 13.284.658/0001-14, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal 
nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Presidencial 
nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de 
Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 030 de 04 de 
Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis torna que fará realizar no dia 18/01/2022, às 09:00h, 
PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 032/2021, do tipo MENOR PREÇO 
Lote, com modo de disputa “ABERTO” para seleção da proposta mais vantajosa para Registro de Preços 
para eventual e futura Fornecimento de Pneus, Baterias e Lubrificantes para manutenção da frota de 
veículos e máquinas pesadas da frota das Secretarias Municipais, conforme objeto e demais indicações, na 
forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital. 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba pelo endereço 
www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód. 
“916691”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e. 

Secretária Municipal de Administração 

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes 
neste edital. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.024/2019, DECRETO 
MUNICIPAL Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 068, DE 17 DE SETEMBRO 
DE 2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 066, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 030 DE 
04 DE JANEIRO DE 2021 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS. 

II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 243/2021 

IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Lote 

VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

VII - FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADA 

VIII - SESSÃO PÚBLICA: 

 DATA: 18/01/2022 
 HORA: 09:00h 

8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de 
LICITAÇÕES, identificador 916691, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
para o aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pela 
Pregoeira Vera Lúcia Teixeira dos Santos com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da 
Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021. 

8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): No sistema Licitacoes-e do Banco do 
Brasil S/A. 

8.3 - Recebimento das propostas: até 18/01/2022 às 08:45h. 
8.4 - Abertura das propostas: 18/01/2022 às 08:45h. 
8.5 - Início da sessão de disputa de preços: 18/01/2022 às 09:00h. 

IX - OBJETO: 

9.1. Constitui objeto desta Licitação, o Registro de Preços para eventual e futura Fornecimento de Pneus, 
Baterias e Lubrificantes para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da frota das 
Secretarias Municipais, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital. 

9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, ao fornecimento dos 
produtos constantes do Anexo I. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
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9.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão das 
Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

9.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

X - FUNDAMENTO LEGAL  

10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto 
Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 
17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 030 de 04 de 
Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital, 
aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito 
Privado. 

10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. 

XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil 
(www.bb.com.br), que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que 
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que atendam aos requisitos de habilitação 
previstos neste Edital e seus Anexos. 

11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar 
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art. 
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de 
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93. 

11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial 
do Município - https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial à disposição dos 
interessados, os quais poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na 
sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00h e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras 
informações sobre a licitação serão prestadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e 
Contratos, nos mesmos locais e horários, pelo(s) Telefax (77)3417-2252. 

XII - CREDENCIAMENTO  

12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado através do Banco do Brasil após a formalização do 
pedido e da entrega da documentação necessária; 

12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis, com 
validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura 
eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das 
transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados; 
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12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema; 

12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia 
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 

12.5 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou 
pelo e-mail: licitações@bb.com.br. 

XIII – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

XIII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

13.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-e.com.br), concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. Obs.: não serão aceitos documentos enviados através de link de plataformas de compartilhamento de 
arquivos, será desclassificado o licitante que adotar esse procedimento. 

13.1.1 - Arquivos os quais o pregoeiro e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem corrompidos, 
serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a administração, uma vez que, 
inviabiliza ao pregoeiro a análise dos mesmos, impossibilitando seu julgamento quanto a legalidade da sua habilitação 
no certame. Obs.: As licitantes deverão dar preferência por anexar documentos da Habilitação em arquivos 
unificados com vários documentos diferentes reduzindo ao máximo o número de documentos anexados no sistema 
ou ainda usar a compactação de vários arquivos no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da 
documentação não será utilizada como critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para dar mais 
praticidade aos operadores do sistema bem como celeridade às etapas Adjudicação e Homologação dos vencedores 
dentro do Sistema). 

13.1.2 - A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por seu representante 
legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, devendo conter todas as informações e 
condições nele presentes, com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação, sendo DESCLASSIFICADA a proposta de preços inicial que não atender a estes critérios. 

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

13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja 
alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em 
campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação e demais condições previstas neste Edital. 

Ano 11 - 06/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1271 - PÁGINA 56

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



 __________________________________________________________________________________________________ 
Pregão Eletrônico nº 032/2021 - Pag. 5 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

13.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

13.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema; 

13.7 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente 
ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

14.1.1 - Valor total do item; 
14.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia. 

14.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

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

14.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

14.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas; 

14.6.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, após o devido processo legal, 
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

XV - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 

15.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
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15.2 - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

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

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

15.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 
fase de lances. 

15.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes. 

15.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

15.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

15.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 

15.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

15.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá conforme pré-fixado no sistema. 

15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

15.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública. 

15.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 
lances intermediários. 

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

15.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 

15.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada ao Banco do Brasil S.A.; 

15.15.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
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15.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado. 

15.18 - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

15.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 
comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

15.20 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

15.21 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

15.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 

15.23 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com 
a primeira colocada. 

15.24 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

15.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

15.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

15.27 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens 
de preferência, conforme regulamento. 

15.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
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15.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

15.31 - A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados. 

15.32 - Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

16.1 - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 
Edital e em seus anexos. 

16.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

16.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 
ou à totalidade da remuneração. 

16.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que ofertem probabilidade de certeza à 
suspeita. 

16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

16.5 - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira em até 24h do recebimento 
do pedido de prorrogação. 

16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
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16.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

16.7 - Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando na caixa eletrônica de troca de 
mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade. 

16.8 - A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 

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

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

16.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (caso no 
Anexo I do Edital constar essa exclusividade), será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do 
empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 

16.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

XVII - DA HABILITAÇÃO. 

17.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

17.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes- 
apf.apps.tcu.gov.br/) 

17.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

17.1.2.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

17.1.2.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

17.1.2.3 - A comprovação das consultas previstas nos itens no item 17.1.2 poderá ser feita pela própria 
licitante e anexada no sistema juntamente como a documentação de habilitação ao sistema de licitações, 
não sendo obrigatório esse procedimento, pois o ato da licitante já enviar estas consultas junto com a 
documentação de habilitação, serve apenas como facilitador para a Pregoeira avaliar de forma mais rápida 
a documentação e situação da licitante dando celeridade ao processo de julgamento de habilitação da 
licitante. 
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17.1.3 - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 

17.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

17.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

17.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação. 

17.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

17.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

17.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

17.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 
dessas contribuições. 

17.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, 
para fins de habilitação: 

17.7.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa
física); 

b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir; 

f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI. 

17.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da
sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita; 

e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

OBSERVAÇÕES: 

1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda
Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias,
tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional,
serão unificadas em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista
na Portaria acima; 

2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar
a regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a 
partir dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais
tributos, emitidas ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las,
pois continuarão válidas dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte
tiver apenas uma delas válida, terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.

3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de
emissão. 

4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pela
Pregoeira ou membro de equipe de apoio.

17.7.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação
do balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta
Comercial. (Obs.: Dispensado para Microempreendedores Individuais). 

17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 
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a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não 
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme 
modelo constante do Anexo IV deste Edital. 

17.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o 
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as 
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência 
deste Edital. 

17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e 
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos 
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI. 

17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 
todas as demais exigências do edital. 

17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação. 

17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

17.11 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 

17.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a 
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

17.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

17.14 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 
haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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17.15 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 
aplicação das sanções cabíveis. 

17.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

18.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 

18.1.2 - conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para contato, banco, número 
da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

18.1.3 - conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, bem como, a 
garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo do 
Termo de Referência. 

18.1.4 - constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município. 

18.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 

18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

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

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

18.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

18.7 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão de 
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios: 
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18.7.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual de redução 
ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item; 

18.7.2 - Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem poderá, a empresa 
vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em detrimento de outros. 

18.7.3 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na etapa de lances 
para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote/item. Mas não poderá ser 
maior do que o lance vencedor do lote/item. 

XVIX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá 
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão. 

19.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que 
deverá ser encaminhado por escrito em atenção da Pregoeira.  

19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 

19.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, 
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor 

19.2 - Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

19.2.1 - Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso. 

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

19.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacaoguajeru@gmail.com ficando 
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 
sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacaoguajeru@gmail.com em outros 03 (três) dias úteis, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

19.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

19.3 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 

19.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 19.2 autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à 
licitante vencedora. 
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19.5 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do 
Município (https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial), passando a valer para todos os 
efeitos à partir da data da publicação. 

XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta: 

20.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 

20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

20.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

20.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, telefone, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 

20.2.2 - A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos no Banco do 
Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo responsabilidade do licitante manter seus 
dados cadastrais atualizados. 

XXI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

21.1 - Não havendo manifestação de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora 
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

21.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o 
procedimento licitatório. 

21.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 

XXII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

22.1 - Homologado o resultado da licitação, será celebrada a Ata de Registro de Preços, que firmará o 
compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura. 

22.2 - O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via fac-símile, e-
mail ou meio equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento. 

22.3 - O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, 
sem prejuízo das penalidades estipulados no item XXXIV deste Edital. 

22.4 - A Ata firmada observará a minuta do Anexo V deste Edital, podendo ser alterada nos termos dos artigos 
57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93. 
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XXIII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

23.1 - O fornecedor terá seu registro de preços poderá ser cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

23.1.1 - A pedido empresa(s) licitante(s) vencedora(s) quando: 

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ARP, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
de mercado, dos insumos que compõem o custo do fornecimento, e se a comunicação ocorrer antes
da solicitação; 

23.1.2 - Por iniciativa da Procuradoria Administração, quando a(s) empresa(s) vencedora(s) registrada(s): 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 
d) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na ARP

ou nas solicitações dela decorrentes 
f) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da ARP; 
g) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administração, sem justificativa aceitável; 
h) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
i) For impedido de licitar e contratar com a Administração; 

23.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o Processo Administrativo, a Administração fará o devido 
cancelamento do respectivo registro de LOTE(s) na ARP, para os casos em que tiver havido fornecimento, ou, 
no caso de não ter havido fornecimento, convocará os licitantes remanescentes, por ordem de classificação no 
certame, a fim de proceder ao registro na ARP pelo período de meses remanescentes da vigência da ARP. 
Quando cabíveis, serão aplicadas as sanções previstas neste Edital e Legislação vigente, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

XXIV - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇOS 

24.1 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços-ARP serão formalizadas por emissão de 
autorização de fornecimento, que será feita por fac-simile ou outro meio equivalente; valendo o comprovante do 
fac-simile ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento da convocação. 

24.1.1 - Além das formas de contratação apresentadas no item anterior (Emissão de Autorização de 
Fornecimento e/ou de Prestação de Serviços), caso julgue conveniente, a Administração poderá realizar a 
contratação através de instrumento contratual, conforme modelo do Anexo IX deste Edital; 

24.1.2 - Os contratos decorrentes da ARP deverão ser assinados dentro do prazo de validade da ARP; 

24.1.3 - A(s) licitante(s) vencedora(s) que teve seus preços registrados na ARP oriunda da presente 
licitação deverá assinar Contrato com a Procuradoria Jurídica do Município, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data de notificação (telefônica, fax, escrita ou e-mail) da Administração, onde 
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estarão inclusas todas as condições, obrigações e responsabilidades constantes deste Edital e seus Anexos, 
imprescindíveis à fiel execução do objeto da licitação, na forma descrita na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista no Art. 7º da Lei Federal n.º 
10.520/2002; 

24.1.4 - O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal, dentro do prazo supramencionado, na 
Procuradoria Jurídica do Município, situada na Sede desta Prefeitura, podendo ser retirado de tal órgão por 
procurador habilitado para que o representante da(s) licitante(s) vencedora(s) possa(m) assiná-lo; 

24.1.5 - Alternativamente a convocação mencionada no subitem 24.1.3, a Procuradoria Jurídica do 
Município poderá encaminhar o Contrato, no quantitativo de vias indicado em comunicação, através de 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; 

24.1.6 - A recusa injustificada da(s) licitante(s) vencedora(s) em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas 
pela Administração Pública; 

24.1.7 - No ato da contratação, se for o caso, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá apresentar documento de 
procuração devidamente reconhecido em Cartório, que habilite o seu representante a assinar o Contrato em 
nome da(s) licitante(s) vencedora(s); 

24.1.8 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular, no ato da assinatura do 
primeiro Contrato oriundo da ARP, ou se enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão 
adotadas as seguintes providências: 

24.1.8.1 - Observar a lista de licitantes remanescentes, verificada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital; 

24.1.8.2 - Verificar a aceitabilidade da proposta e a habilitação da licitante a que se refere o subitem 
anterior, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, adjudicado o objeto do certame e convocada 
para assinar a ARP e celebrar o respectivo contrato; 

24.1.7 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular ou apresentarem a 
existência de fato superveniente, no ato da assinatura dos demais Contratos oriundos da ARP, ou se 
enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão adotadas as seguintes providências pela 
Administração: 

24.1.7.1 - Revogar o(s) quantitativo do(s) LOTE(ns) remanescentes da ARP; 

24.1.7.2 - Aplicar as penalidades legais, quando cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

24.2 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas 
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 

a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 
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b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação 
não se realizar. 

XXV - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO 

25.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis. 

25.1.1 - Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência, 
devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem 
como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor 
do bem será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado, de 
acordo com as disposições contidas no art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013. 

XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

26.1 - DOS LICITANTE(S) REGISTRADO(S) 

26.1.1 - Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e 
adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a: 

a) Assinar a Ata de Registro de Preços e contratos; 
b) Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de

Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços; 
c) Entregar os bens no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência deste Edital; 
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e

seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos
empregados; 

e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de
ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

f) Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes,
representantes, concessionárias ou técnicos; 

g) Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
Anexos; 

h) Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade
do fornecimento. 

26.2 - DA ADMINISTRAÇÃO 

26.2.1 - Compete à Prefeitura: 

a) A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
b) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme

modelo Anexo - V; 
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos

fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação
e os quantitativos de contratação definidos; 

d) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 
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e) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
f) Proporcionar, todas as fácilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s); 
g) Indicar o GESTOR DO CONTRATO.

XXVII - CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO 

27.1 - Quando os serviços de manutenção do veículo ou máquina não for da contratada, a entrega dos materiais 
deverá ser efetuada na sede do Município de Guajeru-Ba, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela Prefeitura 
Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte forma: 

a) Os Materiais deverão ser entregues conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade
solicitada; 

b) Os Serviços de manutenção dos veículos deverão ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a
emissão da Autorização Prestação de Serviços, obedecendo os seguintes critérios: 

b.1) O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso; 

b.2) O Local de prestação de serviços poderá ser na sede da empresa contratada, desde que a uma
distância máxima de até 100km da sede do Município de Guajeru-Ba, e que a contratada dependa de
infraestrutura física adequada para a prestação dos serviços. Se a distância for maior do que 100km da 
sede do Município de Guajeru-Ba, as despesas deslocamento do veículo, bem como outras despesas
relacionadas à maior distância, será abatida do valor total dos serviços prestados;

b.3) Os Serviços de alinhamento, balanceamento e demais serviços constantes do Anexo I, deverão
ocorrer no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da ordem de serviços.

c) As empresas deverão dispor de toda a estrutura técnica (pessoal, ferramentas e máquinas) necessária
para a manutenção dos veículos e máquinas, sendo que todos os custos deverão ser incluídos na
proposta de preços, Anexo I deste Edital.

27.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias 
requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta. 

27.3 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e após 
atestado de recebimento da seguinte forma: 

27.4 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias. 

- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega do material.

27.5 - As despesas dos produtos e serviços acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos: 

Dotação Orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração 
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos 
Projeto/Atividade: 2.078 - Desenvolvimento das Atividades do Convênio SSP/BA 
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Projeto/Atividade: 2.087 - Manutenção das Ações do Departamento Tributário 
Projeto/Atividade: 2.096 - Royalties/FEP/Compensação Financeira P/ Expl. Rec. Min. 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura 
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos 
Projeto/Atividade: 2.029 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodovias 
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenções do Departamento de Abastecimento de Água e Sistemas Hídricos 
Projeto/Atividade: 2.075 - Contribuição de Interv. Domínio Econômico - CIDE 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação 
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos 
Projeto/Atividade: 2.121 - Manutenção do Sistema de Transporte Escolar 
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 40% 
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE 
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS 
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos 
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária 
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada 
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde  
Projeto/Atividade: 1.080 - Bloco de Estruturação 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo 
Projeto/Atividade: 2.146 - Programa Primeira Infância no SUAS 
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

XXVIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e
serão separadas conforme Ordens de Fornecimento/Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelo
objeto deste Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento; 

b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, 
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servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer 
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos; 

c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos eventuais encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade; 

d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos; 

e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos serviços, objeto
deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados; 

f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final. 

A CONTRATADA ainda deverá: 

a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante; 

b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao fornecimento dos produtos
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada,
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação; 

d) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses 
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada; 

e) Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, que envolva o
nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização. 

f) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;

g) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

h) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante. 

i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados; 

j) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-
se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por
força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato; 

k) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que o fornecimento dos produtos contratados se
realize com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua inteira responsabilidade; 

l) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93; 

m) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93. 
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações; 

b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos; 

c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do
objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;

d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do contrato. 

XXIX - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO 

29.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e 
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo IX deste Edital. 

29.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar 
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

29.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o material, que 
realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será emitido TERMO 
DE RECEBIMENTO Anexo VIII. 

29.4 - A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de Responsável. 

29.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total 
responsabilidade na execução do contrato. 

XXX - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO 

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93. 

XXXI - RESCISÃO 

31.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas na Lei nº 8.666/93. 

31.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas 
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93. 

31.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

31.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 

XXXII - DAS PENALIDADES 
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32.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.  

32.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada 
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo 
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

32.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único 
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses quando: 

a) Não celebrar o contrato; 
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento na execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta de preço; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo, desacato a Pregoeira e aos participantes do certame;
h) Cometer fraude fiscal; 
i) Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste Edital; 
j) Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos na

proposta; 
k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam. 

32.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo 
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

32.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

32.4.2 - Multa por atraso imotivado do fornecimento dos produtos objeto do contrato, nos prazos abaixo 
definidos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco)
dias, desistência na entrega do material; 

b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do
contrato; 

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos; 

d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do contrato. 

32.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 
da Administração Pública Municipal; 

b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal; 

c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no
contrato: multa de 10% e 20%; 
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d) paralisar o fornecimento dos produtos objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
administração: multa de 10% a 20%; 

e) adulterar ou alterar substâncias e características física, química ou biológica dos produtos objeto do
contrato: multa de 20%; 

f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, dos produtos objeto do contrato falsificado, furtado,
deteriorado ou danificado: multa de 20%; 

g) entregar os produtos objeto do contrato que cause danos à saúde, tais como infecções, intoxicações,
devidamente comprovada: multa de até 20%. 

32.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o 
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 32.4.  

32.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em 
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do município até o 
comprimento de penalidades que lhe foi imposta. 

32.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada. 

32.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio Processo Administrativo, garantida a 
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de 
Administração. 

32.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa 
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente. 

32.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo 
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

32.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 
administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

32.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

XXXIII - DOS ANEXOS 

33.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito: 

a) Anexo I - Proposta de Preços; 
b) Anexo II - Modelo de Procuração (credencial); 
c) Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
d) Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
e) Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
f) Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
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g) Anexo VII - Declaração de Inexistência de Impedimento; 
h) Anexo VIII - Termo de Recebimento; 
i) Anexo IX - Minuta do Contrato; 
j) Anexo X - Termo de Referência.

XXXIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

34.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação.  

34.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Pregoeira, se 
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

34.3 - A Pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da 
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

34.4 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da 
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação 
pertinente. 

34.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Guajeru-
Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

34.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br 

34.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 

34.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do 
Município. 

34.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

34.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à 
data fixada para o recebimento das propostas. 

34.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

34.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente 
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, à 
Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço licitacaoguajeru@gmail.com, sendo que o 
licitante, deve entrar em contato com a Pregoeira através do telefone (77)3417-2252 para confirmação do 
recebimento do e-mail. 
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34.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, com observância da legislação 
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, 
Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018 e Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021 e 
demais normas e redações aplicáveis. 

XXXV - FORO 

35.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa. 

Guajeru-Ba, 30 de Dezembro de 2021. 

Vera Lúcia Teixeira dos Santos 
Pregoeira Municipal 

Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

FORNECEDOR:  CNPJ: 
ENDEREÇO: CEP:   INSC. EST.:  
MUNICIPIO: ESTADO:  FONE:  
DATA: 18/01/2022. E-MAIL: CONTATO:  

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
MODELO DO 

VEÍCULO / 
REFERÊNCIA 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

LOTE 01 - BATERIAS 

1 20 UN 

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V, 
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE
CONFORMIDADE DO
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 
DE 14 DE JUNHO DE 2012. 
45AH. 

R$274,57 R$5.491,40 

2 30 UN 

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V, 
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE
CONFORMIDADE DO
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 
DE 14 DE JUNHO DE 2012. 
60AH. 

R$321,56 R$9.646,80 

3 25 UN 

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V, 
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE
CONFORMIDADE DO
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 
DE 14 DE JUNHO DE 2012. 
70AH. 

R$446,37 R$11.159,25 

4 20 UN 

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V, 
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE
CONFORMIDADE DO
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 
DE 14 DE JUNHO DE 2012. 
95AH. 

R$468,00 R$9.360,00 

5 25 UN 

BATERIA AUTOMOTIVA, 12V, 
SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE
CONFORMIDADE DO
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 
DE 14 DE JUNHO DE 2012. 
110AH. 

R$564,97 R$14.124,25 

6 40 UN BATERIA AUTOMOTIVA, 12V, R$729,00 R$29.160,00 
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SELADA, GARANTIA MÍNIMA 
DE 18 MESES, COM SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DE
CONFORMIDADE DO
PRODUTO, CONFORME 
PORTARIA INMETRO Nº 299 
DE 14 DE JUNHO DE 2012. 
150AH. 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$78.941,70 
LOTE 02 - PNEUS PARA VEÍCULOS 

7 20 UND 

PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO, 165/70 R13, 
PRODUTO NACIONAL
MATERIAL BANDA
RODAGEM BORRACHA ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO SEM 
CÂMARA, MODELO RADIAL, 
COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO  

R$529,00 R$10.580,00 

8 40 UND 

PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO, 175/70 R13, 
PRODUTO NACIONAL,
MATERIAL BANDA
RODAGEM BORRACHA 
ALTA RESISTÊNCIA,TIPO 
SEM CÂMARA,
MODELO RADIAL PARA FIAT 
UNO, COM CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO  

R$628,00 R$25.120,00 

9 64 UND 

PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO, 175/70 R14, 
PRODUTO NACIONAL 
MATERIAL BANDA
RODAGEM BORRACHA 
ALTA RESISTÊNCIA, TIPO 
SEM CÂMARA, MODELO 
RADIAL COM CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO. 

R$408,33 R$26.133,12 

10 20 UND 

PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO, 185/65 R15, 
PRODUTO NACIONAL, 
MATERIAL BANDA
RODAGEM BORRACHA, ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO SEM 
CÂMARA, MODELO RADIAL 
COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO. 

R$438,45 R$8.769,00 

11 24 UM 

PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO, 195/60 R15, 
PRODUTO NACIONAL, 
MATERIAL BANDA
RODAGEM BORRACHA, ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO SEM 
CÂMARA, MODELO RADIAL, 
COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO. 

R$703,39 R$16.881,36 

12 24 UND 

PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO 205/75 R16, 
PRODUTO NACIONAL, SEM 
CÂMARA, 8 LONAS, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO  

R$662,33 R$15.895,92 

13 48 UND PNEU VEÍCULO R$1.092,00 R$52.416,00 
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AUTOMOTIVO 215/75/R17,5, 
PRODUTO NACIONAL, LISO 
COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO  

14 18 UND 

PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO, 225/65 R16, 
PRODUTO NACINAL
MATERIAL BANDA
RODAGEM BORRACHA ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO SEM 
CÂMARA, MODELO RADIAL, 
COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO  

R$1.170,90 R$21.076,20 

15 18 UND 

PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO, 225/70 R16, 
PRODUTO NACINAL
MATERIAL BANDA
RODAGEM BORRACHA ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO SEM 
CÂMARA, MODELO RADIAL, 
COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO  

R$991,59 R$17.848,62 

16 24 UND 

PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO, 235/70 R16, 
PRODUTO NACIONAL
MATERIAL BANDA
RODAGEM BORRACHA, ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO SEM 
CÂMARA, MODELO RADIAL 
PARA CAMINHONETE, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO  

R$978,67 R$23.488,08 

17 18 UND 

PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO, 255/70 R16, 
PRODUTO NACIONAL
MATERIAL BANDA
RODAGEM BORRACHA ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO SEM 
CÂMARA, MODELO RADIAL 
PARA CAMINHONETE, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO  

R$902,07 R$16.237,26 

18 12 UND 

PNEU PARA VEÍCULO 
AUTOMOTIVO 275/80R 22.5, 
PRODUTO NACIONAL, COM 
DUPLA CINTA DE AÇO, 
CARCAÇA DE NYLON 
DOBRADA EM ESPIRAL, SEM 
CÂMARA COM
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO  

R$2.314,43 R$27.773,16 

19 50 UND 

PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO, 900X20, 
PRODUTO NACIONAL,
MATERIAL CARCAÇA LONA 
NÁILON, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO
ESTRUTURA CARCAÇA 
RADIAL, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM CÂMARA 
COM CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO. 

R$1.950,55 R$97.527,50 

20 30 UND PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO, 1000X20, R$1.576,67 R$47.300,10 
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PRODUTO NACIONAL,
MATERIAL CARCAÇA LONA 
NÁILON, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA 
RESISTÊNCIA, TIPO
ESTRUTURA 
CARCAÇARADIAL,CARACTE
RÍSTIAS ADICIONAIS COM 
CÂMARA E 16 LONAS, COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO  

21 30 UND CÂMARA DE AR ARO 20 R$86,51 R$2.595,30 
22 20 UND CÂMARA DE AR ARO 24 R$80,00 R$1.600,00 
23 16 UND CÂMARA DE AR ARO 30 R$399,00 R$6.384,00 
24 26 UND CÂMARA DE AR ARO 13 R$93,90 R$2.441,40 
25 26 UND CÂMARA DE AR ARO 14 R$46,64 R$1.212,64 
26 18 UND CÂMARA DE AR ARO 18 R$364,00 R$6.552,00 
27 18 UND CÂMARA DE AR ARO 16 R$75,18 R$1.353,24 
28 6 UN CAMARA DE AR - 1.300X24 R$241,26 R$1.447,56 
29 26 UND PROTETOR DE PNEU 900X20 R$61,34 R$1.594,84 
30 20 UNID PROTETOR PNEU 1000X20 R$60,00 R$1.200,00 
31 26 UND PROTETOR ARO 24 R$416,66 R$10.833,16 

32 6 UND 

BICO RODA DISCO SEM 
CAMARA 111MM 275 X 22.5 
295 X 22.5 COMPRIMENTO 
111MM 

R$31,00 R$186,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$433.866,46 
LOTE 03 - PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS 

33 4 UND Pneu para MOTONIVELADORA 
FIATALLIS - 1.300-24TG-G2 R$3.385,00 R$13.540,00 

34 6 UNID 
PNEU PARA
MOTONIVELADORA 
CARTEPILLAR 120 K - 1400-24 

R$4.820,00 R$28.920,00 

35 4 UNID 
PNEU PARA PÁ 
CARREGADEIRA HYUNDAI 
HL740-9S, 17.5X25 

R$6.766,64 R$27.066,56 

36 2 UNID 

PNEU, PNEUMÁTICO PARA 
TRATOR AGRÍCOLA, 18.4-30, 
RODA DE TRAÇÃO, BANDA 
R-1, 8 LONAS, (PNEU 
TRASEIRO). 

R$4.688,79 R$9.377,58 

37 2 UNID 

PNEU, PNEUMÁTICO PARA 
MAQUINAS, 19.5 L-24, NOVO 
(PRIMEIRA VIDA), PARA 
MAQUINA 
RETROESCAVADEIRA JCB, 12 
LONAS. 

R$5.191,50 R$10.383,00 

38 2 UNID 

PNEU RADIAL, DIANTEIRO, 
PARA RETRO ESCAVADEIRA , 
12.5/80/18 (PNEU DIANTEIRO), 
12 LONAS. 

R$2.234,38 R$4.468,76 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$93.755,90 
LOTE 04 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS E CONSERTOS DE 

PNEUS 

39 100 UN SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS EM 
AUTOMÓVEIS R$60,00 R$6.000,00 

40 15 UN SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS EM 
CAMINHONETE R$60,00 R$900,00 

41 50 UN SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS EM 
CAMINHÕES, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS R$112,30 R$5.615,00 

42 160 RODA SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS 
EM AUTOMÓVEIS R$26,45 R$4.232,00 
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43 50 RODA SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS 
EM CAMINHONETE R$22,00 R$1.100,00 

44 100 RODA SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS 
EM CAMINHÕES, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS R$112,30 R$11.230,00 

45 80 RODA SERVIÇOS DE CAMBAGEM DE RODA EM 
AUTOMÓVEIS R$100,00 R$8.000,00 

46 20 RODA SERVIÇOS DE CAMBAGEM DE RODA EM 
CAMINHONETE R$95,49 R$1.909,80 

47 80 RODA SERVIÇOS DE CAMBAGEM DE RODA EM 
CAMINHÕES, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS R$147,00 R$11.760,00 

48 80 RODA SERVIÇOS DE CASTER DE RODA DE 
AUTOMÓVEIS R$95,49 R$7.639,20 

49 20 RODA SERVIÇOS DE CASTER DE RODA DE 
CAMINHONETE R$95,49 R$1.909,80 

50 80 RODA SERVIÇOS DE CASTER DE RODA DE 
CAMINHÕES, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS R$112,30 R$8.984,00 

51 150 UN 
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 175/70 
R14, 165 e 175/ R13, 225/70 R15, 215/75 R17,5, 
205/70 R15, 195/95 R15, 205/75 R16 

R$245,00 R$36.750,00 

52 40 UN SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 1.000 R-20 R$41,83 R$1.673,20 
53 60 UN SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 900/20 R$45,00 R$2.700,00 

54 25 UN SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 19.5-25, 
18.4-30, 1300-24, 17.5X25, 19.5 L24, 12.5/80/16 R$82,50 R$2.062,50 

55 25 UN SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 275-18 R$41,83 R$1.045,75 
56 200 UN SERVIÇOS DE FORÇA PARA PNEU R$83,33 R$16.666,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$130.177,25 
LOTE 05 - OLEOS LUBRIFICANTES PARA FROTA MUNICIPAL 

57 100 UN 
FLUIDO PARA FREIO DOT 3 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 
ML 

R$15,79 R$1.579,00 

58 100 UN 
FLUIDO PARA FREIO DOT 4 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 
ML 

R$17,96 R$1.796,00 

59 50 BLD GRAXA COMUM BALDE C/20 KG R$174,50 R$8.725,00 

60 50 BLD GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTOS C/ 20 
KG R$592,00 R$29.600,00 

61 100 LT 
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA 
CAMBIO E DIFERENCIAL, SAE 90, 
CLASSIFICAÇÃO API-GL4 FRASCO 1 LITRO 

R$27,83 R$2.783,00 

62 100 LT ÓLEO DE DIFERENCIAL 140 FRASCO 1 LITRO R$22,25 R$2.225,00 

63 50 BLD ÓLEO LUBRIFICANTE 140 P/ DIFERENCIAL 
BALDE C/ 20 LITROS R$398,80 R$19.940,00 

64 100 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 90 P/ CAIXA DE 
MARCHA FRASCO 1 LITRO R$21,18 R$2.118,00 

65 100 LT 
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA 
MOTOR A DIESEL API-CH4 SAE 15W40 
FRASCO 1 LITRO 

R$25,73 R$2.573,00 

66 100 LT 
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA 
MOTOR A GASOLINA API-SL SAE 20W50 
FRASCO 1 LITRO 

R$21,50 R$2.150,00 

67 50 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTÉTICO 
FRASCO 1 LITRO R$26,65 R$1.332,50 

68 100 LT ÓLEO LUBRIFICANTE P/ HIDRAULICO 
FRASCO COM 1 LITRO R$19,00 R$1.900,00 

69 50 BLD ÓLEO PARA TRANSMISSÃO 68 AUTOMÁTICA 
BALDE C/ 20 LITROS R$421,00 R$21.050,00 

70 50 UN 
ÓLEO LUBRIFICANTE, ATF, PARA 
TRANSMISSÃO AUTOMATICA E DIREÇÃO 
HIDRAULICA, FRASCO COM 500 MIL 

R$24,70 R$1.235,00 

71 50 LT ÓLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO APICH-4 
FRASCO 1 LITRO R$25,95 R$1.297,50 
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72 30 BLD ÓLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO APICH-4 
BALDE 20 LITROS R$354,57 R$10.637,10 

73 20 BLD ADITIVO ARLA 32, BALDE 20 LITROS R$64,25 R$1.285,00 
VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$112.226,10 

VALOR TOTAL DOS LOTES  R$848.967,41 

1 - OBJETO 

1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Fornecimento 
de Pneus, Baterias e Lubrificantes para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da frota das 
Secretarias Municipais, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas acima 
apresentadas. 

2 - ITENS E QUANTITATIVOS  

2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima 
apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior. 

3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

3.1 - As entregas das Materiais e materiais deverão ser efetuadas na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto 
nos casos em que seja necessário, ao critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para 
a prestação dos serviços de manutenção. O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, de acordo com a 
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da 
seguinte forma: 
a) As Materiais deverão ser entregues conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade
solicitada; 
b) Os Serviços de manutenção dos veículos deverão ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a
emissão da Autorização Prestação de Serviços, obedecendo os seguintes critérios: 

b.1) O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso;
b.2) O Local de prestação de serviços poderá ser na sede da empresa contratada, desde que a uma
distância máxima de até 100km da sede do Município de Guajeru-Ba, e que a contratada dependa de
infraestrutura física adequada para a prestação dos serviços. Se a distância for superior a 100km da sede
do Município de Guajeru-Ba, as despesas deslocamento do veículo, bem como outras despesas
relacionadas à maior distância, será abatida do valor total dos serviços prestados;
b.3) Os Serviços de alinhamento, balanceamento e demais serviços constantes do Anexo I, deverão
ocorrer no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da ordem de serviços, em local com
distância não superior a 100 (cem) quilômetros da sede do Município de Guajeru-Ba. 

d) As Ordens de Fornecimento/Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento: 
Endereço de E-mail: _________________________________________
Fac-Simile: _________________________________________________
e) Fica a critério da Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a
regularização. 
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do
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prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem 
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços. 

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme 
exigencias do Edital. 

5 - PRAZOS 

5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias 
requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuado na sede do Município de Guajeru-
Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora 
estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se 
o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a: 
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato; 
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de 
Referência; 
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a: 
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, 
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
7.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 032/2021 e na Ata de Registro de Preços; 
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por 
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no 
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a 
terceiros. 

8 - PENALIDADES 

8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá 
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 
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9 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Eu,......................................................................... abaixo assinado, representante da 
empresa............................................................................. declaro ter tomado conhecimento de todas as 
condições referente ao fornecimento dos materiais objeto do Pregão Eletrônico nº 032/2021, e assim sendo, 
me comprometo a cumprir fielmente conforme valores propostos na Planilha Orçamentária apresentada 
acima e as condições estipuladas nos itens 01 a 09 relacionadas acima e todas as demais condições prevista 
no presente Edital de Licitação e ainda cumprir todas as normas regulamentares para a sua prestação. 

...........................................,.......... de................................. de.............. 

___________________________________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)....................................................., 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº.............., expedido pela.........., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº....., residente à 
rua..................................................., nº........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para 
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:  

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, 
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).  

____________________________, _____de __________________ de 20____. 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E 
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei 
Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das 
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma. 

____________________________, _____de __________________ de 20____. 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

____________________________, _____de __________________ de 20____. 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

ANEXO V 

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº............/20..... 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.........../20..... 

Aos........ dias do mês de............. de 20......, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, 
pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, neste ato representada pelo seu 
Prefeito Municipal, o Sr.(a)............................., brasileiro(a), casado(a), portador(a) da cédula de identidade 
nº............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n°.................., com endereço 
na..................................,, doravante denominado PREFEITURA, Bahia, neste ato denominada simplesmente 
PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021, e de outro lado, as empresas 
adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em / /20...., doravante denominada FORNECEDOR, com base na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, têm entre si, justo 
e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se 
seguem: 

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta 
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir 
relacionado(s), objetivando a Fornecimento de Pneus, Baterias e Lubrificantes para manutenção da frota de 
veículos e máquinas pesadas da frota das Secretarias Municipais, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório. 

Empresa...................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº..............................., com sede na à......................................., na cidade de.............................., UF, representada 
por seu(sua) procurador(a), Sr.(a)......................................, brasileiro, estado civil, portador(a) da cédula de 
identidade RG n.º........................., emitida pela SSP/BA e do CPF/MF n.º........................., residente e 
domiciliado(a) na..........................................................., na cidade de......................., UF. 

Item XXX: XXXX UNI. Descrição do Produto. 

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  
 Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de Autorização de Fornecimento, observadas as disposições 
contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021. 

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente 
desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021. 

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos 
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 
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3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata. 

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de 
maio de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 
mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o 
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo 
julgamento e adjudicação para esse fim. 

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) 
meses contada a partir da data de sua assinatura. 

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de 
Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 
no prazo de vinte dias daquela data. 

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o Foro 
da Comarca de Guajeru-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo 
assistiram e que também o subscrevem. 

__________________________________ 
PREFEITURA 

__________________________________ 
FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS: 

__________________________ 
CPF: 

__________________________ 
CPF: 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021, declaro, sob as penas da lei, que a empresa 
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento 
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007. 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou 
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora 
do certame. 

____________________________, _____de __________________ de 20____. 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 

OBSERVAÇÃO: 
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do 
credenciamento dos licitantes. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

Eu,..................................(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma..........................., 
CNPJ____........______interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Eletrônico nº 032/2021), da 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, DECLARO, sob as penas da Lei, que inexiste 
impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal. 

____________________________, _____de __________________ de 20____. 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

ANEXO VIII 

TERMO DE RECEBIMENTO 

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, através do Servidor.................................................................... 
responsável pelo recebimento do produto da empresa........................................................, vencedora do(s) 
Lote(s) nº(s)................................................, da licitação processada na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 032/2021, atesta o recebimento de que trata este referido anexo, dos produtos abaixo 
relacionados, nas datas ali especificadas, emitindo, após a verificação do produtos sendo o mesmo apresentado 
anteriormente através das especificações do Anexo I, deste Edital, o presente Termo. 

Item Tipo do Produto Marca Quantidade 
Recebida 

Preço Data do
Recebimento Unitário Total 

TOTAL 

Observações:..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

Guajeru-Ba,........... de...........................de 20....... 

_________________________________________________ 
Responsável - Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº........ 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E 
A EMPRESA.................................................... NOS 
TERMOS ABAIXO: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE e em razão da Nota 
Técnica nº 001 MS/SE/FNS de 30 de julho de 2009 e do Ofício Circular nº 3.126 MS/SE/FNS, ambos do Ministério da 
Saúde, figura neste ato como CO-PARTICIPANTES o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o 
nº 10.725.277/0001-35, neste ato representado por seu gestor, o Sr. Érica Leal Cangussu e do outro lado a 
empresa...................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº..............................., com 
sede na...................................................................., representada neste ato por o(a) 
Sr(a).......................................................,.............................., com registro de identidade nº............................... e cadastro no 
CPF nº.............................., doravante denominado(a) CONTRATADO(A), com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com 
suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços nº.................... resolvem 
celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Fornecimento de Pneus, Baterias e Lubrificantes 
para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da frota das Secretarias Municipais, conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e na Ata de Registro de Preços n°............. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento de 
Produtos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de 
R$............................................ a serem pagos após o devido fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante. 

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora contratado. 

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até............ meses, contados a 
partir da data de assinatura do presente instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato correrão 
por conta dos recursos da dotação a seguir especificada: 

Unidade Orçamentária:............................................ 
Projeto/Atividade:............................................ 
Elemento de Despesa:............................................ 

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII do 
instrumento convocatório (DAS PENALIDADES). 
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CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, 
para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. 

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à parte 
prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata de 
Registro de Preços n°............. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações: 

Obrigações da Contratante: 

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume; 
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as deficiências 

verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das
irregularidades apontadas; 

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada. 

Obrigações da Contratada: 

a) Fornecer Peças, Materiais e Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os
interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela Prefeitura Municipal
de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, dentro dos prazos estabelecidos no
ato convocatório; 

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada; 
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela

Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções
resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços; 

d) Entregar as peças e materiais na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto nos casos em que seja necessário, a
critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para a prestação dos serviços de manutenção.

e) Entregar as Peças e Materiais conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias úteis, contados 
após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade solicitada; 

f) Prestar os Serviços de manutenção dos veículos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da
Autorização Prestação de Serviços, obedecendo os seguintes critérios: 
f.1) O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um cronograma
que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso; 
f.2) O Local de prestação de serviços poderá ser na sede da empresa contratada, desde que a uma distância
máxima de até 100km da sede do Município de Guajeru-Ba, e que a contratada dependa de infraestrutura física
adequada para a prestação dos serviços. Se a distância for superior a 100km da sede do Município de Guajeru-
Ba, as despesas deslocamento do veículo, bem como outras despesas relacionadas à maior distância, será abatida 
do valor total dos serviços prestados; 
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f.3) Os Serviços de alinhamento, balanceamento e demais serviços constantes do Anexo I, deverão ocorrer no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da ordem de serviços, em local com distância não superior 
a 100 (cem) quilômetros da sede do Município de Guajeru-Ba. 

g) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não
podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento: 
Endereço de E-mail:........................................................ 
Fac-Simile:........................... 

h) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93; 

i) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras; 

j) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao processo 
Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Ata de Registro de Preços n°.............. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Guajeru-Ba, para dirimir qualquer dúvida. 

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas. 

Guajeru-Ba,...... de.............................. de.............. 

_____________________________________ 
............................................................ 

Prefeito Municipal 
Contratante 

_____________________________________ 
............................................................ 

Gestora do FMS 
Contratante 

_____________________________________ 
............................................................ 

Empresa Contratada 

TESTEMUNHAS: 
1. ________________________________ 

Nome: 
CPF: 

2. ________________________________ 
Nome: 
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

ANEXO X – TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA 
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Fornecimento 
de Pneus, Baterias e Lubrificantes para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da frota 
das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas 
acima apresentadas. 
1.2 - A justificativa para a aquisição dos materiais e serviços é a necessidade de suprir as necessidades das 
Secretarias Municipais.  

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 

1 20 UN 
BATERIA AUTOMOTIVA, 12V, SELADA, GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, COM SELO 
DE CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO, CONFORME PORTARIA 
INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. 45AH. 

2 30 UN 
BATERIA AUTOMOTIVA, 12V, SELADA, GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, COM SELO 
DE CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO, CONFORME PORTARIA 
INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. 60AH. 

3 25 UN 
BATERIA AUTOMOTIVA, 12V, SELADA, GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, COM SELO 
DE CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO, CONFORME PORTARIA 
INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. 70AH. 

4 20 UN 
BATERIA AUTOMOTIVA, 12V, SELADA, GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, COM SELO 
DE CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO, CONFORME PORTARIA 
INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. 95AH. 

5 25 UN 
BATERIA AUTOMOTIVA, 12V, SELADA, GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, COM SELO 
DE CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO, CONFORME PORTARIA 
INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. 110AH. 

6 40 UN 
BATERIA AUTOMOTIVA, 12V, SELADA, GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, COM SELO 
DE CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO, CONFORME PORTARIA 
INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. 150AH. 

7 20 UND 
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 165/70 R13, PRODUTO NACIONAL MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, 
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO 

8 40 UND 
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 175/70 R13, PRODUTO NACIONAL, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,TIPO SEM CÂMARA, 
MODELO RADIAL PARA FIAT UNO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO 

9 64 UND 
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 175/70 R14, PRODUTO NACIONAL MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL 
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. 

10 20 UND 
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 185/65 R15, PRODUTO NACIONAL, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL 
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. 

11 24 UM 
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 195/60 R15, PRODUTO NACIONAL, MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, 
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. 

12 24 UND PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, PRODUTO NACIONAL, SEM CÂMARA, 8 
LONAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO 

13 48 UND PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 215/75/R17,5, PRODUTO NACIONAL, LISO COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO 

14 18 UND 
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 225/65 R16, PRODUTO NACINAL MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, 
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO 

15 18 UND 
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 225/70 R16, PRODUTO NACINAL MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, 
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO 

16 24 UND PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 235/70 R16, PRODUTO NACIONAL MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL 
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PARA CAMINHONETE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO 

17 18 UND 
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 255/70 R16, PRODUTO NACIONAL MATERIAL BANDA 
RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL 
PARA CAMINHONETE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO 

18 12 UND 
PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO 275/80R 22.5, PRODUTO NACIONAL, COM DUPLA 
CINTA DE AÇO, CARCAÇA DE NYLON DOBRADA EM ESPIRAL, SEM CÂMARA COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO 

19 50 UND 

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 900X20, PRODUTO NACIONAL, MATERIAL CARCAÇA 
LONA NÁILON, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO 
ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA COM 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. 

20 30 UND 

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 1000X20, PRODUTO NACIONAL, MATERIAL CARCAÇA 
LONA NÁILON, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO 
ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTIAS ADICIONAIS COM CÂMARA E 16 
LONAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO 

21 30 UND CÂMARA DE AR ARO 20 
22 20 UND CÂMARA DE AR ARO 24 
23 16 UND CÂMARA DE AR ARO 30 
24 26 UND CÂMARA DE AR ARO 13 
25 26 UND CÂMARA DE AR ARO 14 
26 18 UND CÂMARA DE AR ARO 18 
27 18 UND CÂMARA DE AR ARO 16 
28 6 UN CAMARA DE AR - 1.300X24 
29 26 UND PROTETOR DE PNEU 900X20 
30 20 UNID PROTETOR PNEU 1000X20 
31 26 UND PROTETOR ARO 24 
32 6 UND BICO RODA DISCO SEM CAMARA 111MM 275 X 22.5 295 X 22.5 COMPRIMENTO 111MM 
33 4 UND Pneu para MOTONIVELADORA FIATALLIS - 1.300-24TG-G2 
34 6 UNID PNEU PARA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120 K - 1400-24 
35 4 UNID PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S, 17.5X25 

36 2 UNID PNEU, PNEUMÁTICO PARA TRATOR AGRÍCOLA, 18.4-30, RODA DE TRAÇÃO, BANDA R-
1, 8 LONAS, (PNEU TRASEIRO). 

37 2 UNID PNEU, PNEUMÁTICO PARA MAQUINAS, 19.5 L-24, NOVO (PRIMEIRA VIDA), PARA 
MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, 12 LONAS. 

38 2 UNID PNEU RADIAL, DIANTEIRO, PARA RETRO ESCAVADEIRA, 12.5/80/18 (PNEU 
DIANTEIRO), 12 LONAS. 

39 100 UN SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS EM AUTOMÓVEIS 
40 15 UN SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS EM CAMINHONETE 
41 50 UN SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS EM CAMINHÕES, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS 
42 160 RODA SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS EM AUTOMÓVEIS 
43 50 RODA SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS EM CAMINHONETE 

44 100 RODA SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS EM CAMINHÕES, MICRO-ÔNIBUS E 
ÔNIBUS 

45 80 RODA SERVIÇOS DE CAMBAGEM DE RODA EM AUTOMÓVEIS 
46 20 RODA SERVIÇOS DE CAMBAGEM DE RODA EM CAMINHONETE 
47 80 RODA SERVIÇOS DE CAMBAGEM DE RODA EM CAMINHÕES, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS 
48 80 RODA SERVIÇOS DE CASTER DE RODA DE AUTOMÓVEIS 
49 20 RODA SERVIÇOS DE CASTER DE RODA DE CAMINHONETE 
50 80 RODA SERVIÇOS DE CASTER DE RODA DE CAMINHÕES, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS 

51 150 UN SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 175/70 R14, 165 e 175/ R13, 225/70 R15, 215/75 R17,5, 
205/70 R15, 195/95 R15, 205/75 R16 

52 40 UN SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 1.000 R-20 
53 60 UN SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 900/20 
54 25 UN SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 19.5-25, 18.4-30, 1300-24, 17.5X25, 19.5 L24, 12.5/80/16 
55 25 UN SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 275-18 
56 200 UN SERVIÇOS DE FORÇA PARA PNEU  
57 100 UN FLUIDO PARA FREIO DOT 3 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML 
58 100 UN FLUIDO PARA FREIO DOT 4 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML 
59 50 BLD GRAXA COMUM BALDE C/20 KG 
60 50 BLD GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTOS C/ 20 KG 
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61 100 LT ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA CAMBIO E DIFERENCIAL, SAE 90, 
CLASSIFICAÇÃO API-GL4 FRASCO 1 LITRO 

62 100 LT ÓLEO DE DIFERENCIAL 140 FRASCO 1 LITRO 
63 50 BLD ÓLEO LUBRIFICANTE 140 P/ DIFERENCIAL BALDE C/ 20 LITROS 
64 100 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 90 P/ CAIXA DE MARCHA FRASCO 1 LITRO 

65 100 LT ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTOR A DIESEL API-CH4 SAE 15W40 
FRASCO 1 LITRO 

66 100 LT ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTOR A GASOLINA API-SL SAE 20W50 
FRASCO 1 LITRO 

67 50 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTÉTICO FRASCO 1 LITRO 
68 100 LT ÓLEO LUBRIFICANTE P/ HIDRAULICO FRASCO COM 1 LITRO 
69 50 BLD ÓLEO PARA TRANSMISSÃO 68 AUTOMÁTICA BALDE C/ 20 LITROS 

70 50 UN ÓLEO LUBRIFICANTE, ATF, PARA TRANSMISSÃO AUTOMATICA E DIREÇÃO 
HIDRAULICA, FRASCO COM 500 MIL 

71 50 LT ÓLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO APICH-4 FRASCO 1 LITRO 
72 30 BLD ÓLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO APICH-4 BALDE 20 LITROS 
73 20 BLD ADITIVO ARLA 32, BALDE 20 LITROS 

2 - ITENS E QUANTITATIVOS  

2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima 
apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior. 

3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
3.1 - As entregas das Materiais e materiais deverão ser efetuadas na sede do Município de Guajeru-Ba, exceto 
nos casos em que seja necessário, ao critério da Administração, conduzir o veículo à sede da contratada para 
a prestação dos serviços de manutenção. O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, de acordo com a 
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da 
seguinte forma: 
a) As Materiais deverão ser entregues conforme solicitação da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias
úteis, contados após a emissão da Autorização de Fornecimento, independentemente da quantidade
solicitada; 
b) Os Serviços de manutenção dos veículos deverão ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a
emissão da Autorização Prestação de Serviços, obedecendo os seguintes critérios: 

b.1) O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso;
b.2) O Local de prestação de serviços poderá ser na sede da empresa contratada, desde que a uma
distância máxima de até 100km da sede do Município de Guajeru-Ba, e que a contratada dependa de
infraestrutura física adequada para a prestação dos serviços. Se a distância for superior a 100km da sede
do Município de Guajeru-Ba, as despesas deslocamento do veículo, bem como outras despesas
relacionadas à maior distância, será abatida do valor total dos serviços prestados;
b.3) Os Serviços de alinhamento, balanceamento e demais serviços constantes do Anexo I, deverão
ocorrer no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da ordem de serviços, em local com
distância não superior a 100 (cem) quilômetros da sede do Município de Guajeru-Ba. 

d) As Ordens de Fornecimento/Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento: 
Endereço de E-mail: _________________________________________ 
Fac-Simile: _________________________________________________
e) Fica a critério da Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a
regularização. 
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3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem 
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.        

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme 
exigências do Edital.    

5 - PRAZOS 

5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias 
requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada na sede do Município de Guajeru-
Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora 
estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se 
o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil. 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE    
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a: 
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato; 
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de 
Referência; 
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.      

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a: 
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, 
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
7.1.2 - atender as demais condições descritas neste Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 
032/2021 e na Ata de Registro de Preços; 
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por 
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no 
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a 
terceiros.   

8 - PENALIDADES 
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá 
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 

9 - VALIDADE DA PROPOSTA 
A Validade das propostas de preços das licitantes deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias.      

10 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos das seguintes dotações 
orçamentárias: 

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração 
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos 
Projeto/Atividade: 2.078 - Desenvolvimento das Atividades do Convênio SSP/BA 
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Projeto/Atividade: 2.087 - Manutenção das Ações do Departamento Tributário 
Projeto/Atividade: 2.096 - Royalties/FEP/Compensação Financeira P/ Expl. Rec. Min. 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura 
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos 
Projeto/Atividade: 2.029 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodovias 
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenções do Departamento de Abastecimento de Água e Sistemas Hídricos 
Projeto/Atividade: 2.075 - Contribuição de Interv. Domínio Econômico - CIDE 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação 
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos 
Projeto/Atividade: 2.121 - Manutenção do Sistema de Transporte Escolar 
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 40% 
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE 
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS 
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos 
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária 
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada 
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde  
Projeto/Atividade: 1.080 - Bloco de Estruturação 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social  
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo 
Projeto/Atividade: 2.146 - Programa Primeira Infância no SUAS 
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru - Bahia

PORTARIA Nº 02 DE 05 DE JANEIRO DE 2022

Institui comissão preparatória para a conferência 
municipal de educação de Guajeru – Bahia e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a Lei Orgânica deste Município,

RESOLVE: 

Art.1º- Nomear Membros para composição da Comissão Preparatória para a Conferência Municipal 
da Educação 2022, com os seguintes segmentos: 

I – TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1. Fátima Viana de Souza – Secretária Municipal de Educação

2. Keitielle Ribeiro Oliveira – Coordenadora de fomento e incentivo à leitura

3. Magda Souza Viana - Nutricionista

4. Vilma Dias Gonçalves – Técnica do Programa Educacenso

5. Joelma Viana de Souza – Coordenadora Pedagógica

6. Selma Azeredo Rocha – Coordenadora Pedagógica

7. Vanuza Ribeiro de Andrade – Coordenadora da Educação Especial

8. Bruna Letícia Lima Rocha – Técnica Administrativa

9. Renan Xavier de Brito – Coordenador da Educação Ambiental

10.Daniela Prates Teixeira – Coordenadora de Orientação Educacional

11.Antônio Marcos de Lima – Técnico Administrativo – Prestação de contas dos recursos do

PDDE.

II - REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Miguel José de Souza Filho - Presidente

Art. 2º - A Comissão Preparatória Municipal terá as seguintes atribuições, de acordo com o 
Documento Orientador: 
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru - Bahia

I. Elaboração de materiais de divulgação da Conferência Municipal de Educação 2022.

II. Elaboração da proposta metodológica da Conferência Municipal de Educação 2022, incluindo a
sua dinâmica, de acordo com a orientação nacional de tema central e eixos temáticos;

III. Sistematização das propostas aprovadas nas Plenárias de Eixo;

IV. Avaliação das moções apresentadas durante a Conferência Municipal de Educação 2022.

V. Sistematização e elaboração do Documento Final da Conferência Municipal de Educação 2022.

VI - Definir Regimento Municipal contendo os critérios de participação para a Conferência, para a 
eleição de delegados (as) para a etapa estadual, respeitadas as definições e a proporcionalidade 
de distribuição dos segmentos, conforme orienta o Regimento Interno; 

VII - Definir data, local e pauta de Conferência; 

VIII - Encaminhar cópia da publicação da Conferência no Diário Municipal, bem como em veículos 
de grande circulação. 

Art. 3º - Os resultados da Conferência devem ser remetidos à Comissão Preparatória Estadual e à 
Comissão Executiva Nacional, em até 10 (dez) dias após a sua realização, indicando os delegados 
eleitos por segmento. 

Art. 4º - A Comissão Preparatória Municipal terá prazo determinado até a realização da Conferência 
Municipal de Educação.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, ESTADO DA BAHIA, em 05 de janeiro 
de 2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.284.658/0001-14 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto 
Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 
8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 
032/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: Registro de Preços para 
eventual futura Fornecimento de Pneus, Baterias e Lubrificantes para manutenção da frota de veículos e máquinas 
pesadas da frota das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão 
será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital 
deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: 
https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 
18/01/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 18/01/2022, às 09:00h. Informações: 
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
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RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
N° 004/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA MATEUS DE ANDRADE PEREIRA 
EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 27.028.510/0001-23. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis (óleo 
diesel comum e Etanol Hidratado), de forma parcelada, em posto de combustível próprio, para 
abastecimento dos veículos pertencentes à frota municipal de Ibiassucê. 
VALOR: O percentual de desconto do presente contrato é de 3% (três por cento) no item 01 
(óleo diesel comum) e 6% (seis por cento) no item 04 (Etanol Hidratado), valor total de R$ 
669.094,85 (seiscentos e sessenta e nove mil noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 03 de janeiro de 2022. 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2022. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante  

       Mateus de Andrade Pereira EIRELI – Contratada 

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
N° 005/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA AUTO POSTO IBIASSUCÊ LTDA, 
INSCRITO NO CNPJ: 04.870.959/0001-39. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis 
(gasolina comum e óleo diesel S10) de forma parcelada, em posto de combustível próprio, 
para abastecimento dos veículos pertencentes à frota municipal de Ibiassucê. 
VALOR: O percentual de desconto do presente contrato é de 1,1% (um vírgula um por cento) 
no item 02(diesel S10) e 6% (seis por cento) no item 03(gasolina comum), valor total de R$ 
986.586,17 (novecentos e oitenta e seis mil quinhentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 03 de janeiro de 2022. 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2022. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante  

Auto Posto Ibiassucê LTDA – Contratada 
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ERRATA 

A Prefeitura Municipal de Ibiassucê torna pública a retificação do 5º Aditivo do contrato 061/2017, 
publicada no Diário Oficial do Município, quarta-feira 29 de dezembro de 2021, Ano X, Edição nº. 
1526. 

Onde lê-se: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DO CONTRATO 
O prazo de vigência do contrato n.º 061/2017, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, tendo como objeto a prestação de serviços congêneres de varrição nos 
logradouros públicos, retirada de terras e entulhos com bota fora, pintura de meio fio, limpeza em 
mercados, capina, poda de arvores e gramas em praças públicas, bem como a coleta de resíduos 
sólidos domiciliares, comercial, públicos e de feiras livres, inclusive transporte com caminhão 
compactador em toda zona urbana do município a viger até 31/12/2022. 

Leia-se: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DO CONTRATO 
O prazo de vigência do contrato n.º 061/2017, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, tendo como objeto a prestação de serviços congêneres de varrição nos 
logradouros públicos, retirada de terras e entulhos com bota fora, pintura de meio fio, limpeza em 
mercados, capina, poda de arvores e gramas em praças públicas, bem como a coleta de resíduos 
sólidos domiciliares, comercial, públicos e de feiras livres, inclusive transporte com caminhão 
compactador em toda zona urbana do Município, a vigência é até 01/02/2022. 

Ibiassucê – Bahia, 28 de dezembro de 2021. 

Francisco Adauto Rebouças Prates 
Prefeito Municipal 
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DISPENSA N° 001/2022 

ADJUDICAÇÃO 

Nós, membros da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria n° 001/2021 de 04 de 

Janeiro de 2020, nos reunimos para analisar o Processo de Dispensa de Licitação n° 001/2022 

e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto da 

contratação em favor da empresa WILLIANS SOUZA DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF Nº: 

17.264.715/0001-54, com endereço à Rua Horacio Jose dos Santos, nº 623, anexo 2, Olhos D 

agua, Brumado-BA, CEP: 46100-000, para contratação de empresa especializada para 

licenciamento de uso de software com serviços de implantação, suporte e manutenção para 

gestão escolar, com Ambiente Virtual de Aprendizagem para alunos e professores da 

Secretaria de Educação e Escolas, deste Município, no valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis 

mil e oitocentos reais), sendo 12 (doze) meses de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). 

Ibiassucê- BA, 03 de janeiro de 2022. 

LAURO MAURÍCIO DE AZEVEDO FROTAS 
Presidente da Comissão 

GUTEMBERG CARDOSO FILHO 
Membro da Comissão 

JOSÉ CARLOS AMORIM PRATES 
Membro da Comissão 
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DISPENSA N° 001/2022 

HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 001/2022, para que surta os seus efeitos jurídicos 

e legais e determino a contratação em favor da empresa WILLIANS SOUZA DA SILVA, 

CNPJ/MF Nº: 17.264.715/0001-54, com endereço à Rua Horacio Jose dos Santos, nº 623, 

anexo 2, Olhos D agua, Brumado-BA, CEP: 46100-000, objetivando a contratação de 

empresa especializada para licenciamento de uso de software com serviços de implantação, 

suporte e manutenção para gestão escolar, com Ambiente Virtual de Aprendizagem para 

alunos e professores da Secretaria de Educação e Escolas, deste Município, no valor total de 

R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), sendo 12 (doze) meses de R$ 1.400,00 (um 

mil e quatrocentos reais). 

Ibiassucê- BA, 03 de janeiro de 2022. 

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ- BA 

RATIFICAÇÃO DO ATO 

O Prefeito Municipal de Ibiassucê – Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica 

os atos administrativos do Processo nº 001/2022-DL, Dispensa de Licitação nº 001/2022, para 

a contratação de empresa especializada para licenciamento de uso de software com serviços 

de implantação, suporte e manutenção para gestão escolar, com Ambiente Virtual de 

Aprendizagem para alunos e professores da Secretaria de Educação e Escolas, deste 

Município, no valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), sendo 12 (doze) 

meses de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), de acordo com o artigo 24 inciso II da 

Lei 8.666/93. 

Ibiassucê- BA, 03 de janeiro de 2022. 

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES 
Prefeito Municipal  
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DISPENSA N° 002/2022 

ADJUDICAÇÃO 

Nós, membros da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria n° 001/2021 de 04 de 

Janeiro de 2020, nos reunimos para analisar o processo de Dispensa de Licitação n° 002/2022 

e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto da 

contratação em favor da empresa: GERLANO FERNANDES FARIAS, cadastrada no CNPJ 

SOB Nº 21.192.610/0001-04, estabelecida na Avenida Ana Rebouças Prates, n° 484 – Bairro 

Alto da Boa Vista - Ibiassucê – Bahia - CEP: 46.390-000, objetivando a aquisição de água 

mineral, para manutenção das secretarias deste município, no valor total de R$ 17.060,80 

(dezessete mil sessenta reais e oitenta centavos). 

Ibiassucê- BA, 03 de janeiro de 2022. 

LAURO MAURÍCIO DE AZEVEDO FROTAS 
Presidente da Comissão 

GUTEMBERG CARDOSO FILHO 
Membro da Comissão 

JOSÉ CARLOS AMORIM PRATES 
Membro da Comissão 
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DISPENSA N° 002/2022 

HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 002/2022, para que surta os seus efeitos jurídicos 

e legais e determino a contratação em favor da empresa GERLANO FERNANDES FARIAS, 

cadastrada no CNPJ SOB Nº 21.192.610/0001-04, estabelecida na Avenida Ana Rebouças 

Prates, n° 484 – Bairro Alto da Boa Vista - Ibiassucê – Bahia - CEP: 46.390-000, objetivando 

a aquisição de água mineral, para manutenção das secretarias deste município, no valor total 

de R$ 17.060,80 (dezessete mil sessenta reais e oitenta centavos). 

Ibiassucê- BA, 03 de janeiro de 2022. 

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ- BA 

RATIFICAÇÃO DO ATO 

O Prefeito Municipal de Ibiassucê – Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica 

os atos administrativos do Processo nº 002/2022-DL, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

002/2022, objetivando a aquisição de água mineral, para manutenção das secretarias deste 

município, no valor total de R$ 17.060,80 (dezessete mil sessenta reais e oitenta centavos), de 

acordo com o artigo 24 inciso II da Lei 8.666/93. 

Ibiassucê- BA, 03 de janeiro de 2022. 

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES 
Prefeito Municipal  
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DISPENSA N° 003/2022 

ADJUDICAÇÃO 

Nós, membros da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria n° 001, de 04 de janeiro de 

2021, nos reunimos para analisar o processo de Dispensa de Licitação n° 003/2022 e após a 

verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto da contratação em 

favor da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA inscrita no CNPJ Nº 

07.797.967/0001-95, situada na Rua Izabel a Redentora, nº 2356, Edifício Loewen, sala 117, 

Centro, São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.005-010, para a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços 

praticados pela Administração Pública, no valor total de R$ 8.975,00 (oito mil novecentos e 

setenta e cinco reais). 

Ibiassucê- BA, 03 de janeiro de 2022. 

LAURO MAURÍCIO DE AZEVEDO FROTAS 
Presidente da Comissão 

GUTEMBERG CARDOSO FILHO 
Membro da Comissão 

JOSÉ CARLOS AMORIM PRATES 
Membro da Comissão 
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DISPENSA N° 003/2022 

HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 003/2022, para que surta os seus efeitos jurídicos 

e legais e determino a contratação em favor da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE 

DADOS LTDA inscrita no CNPJ Nº 07.797.967/0001-95, situada na Rua Izabel a Redentora, 

nº 2356, Edifício Loewen, sala 117, Centro, São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.005-010, 

objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de 

ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, no 

valor total de R$ 8.975,00 (oito mil novecentos e setenta e cinco reais). 

Ibiassucê- BA, 03 de janeiro de 2022. 

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ- BA 

RATIFICAÇÃO DO ATO 

O Prefeito Municipal de Ibiassucê – Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica 

os atos administrativos do processo nº 003/2022-DL, Dispensa de Licitação nº 003/2022, para 

contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de 

pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, no valor total de R$ 

8.975,00 (oito mil novecentos e setenta e cinco reais), de acordo com o artigo 24 inciso II da 

Lei 8.666/93. 

Ibiassucê- BA, 03 de janeiro de 2022. 

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES 
Prefeito Municipal  
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DISPENSA N° 029/2021 

ADJUDICAÇÃO 

Nós, membros da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria n° 001, de 04 de janeiro de 

2021, nos reunimos para analisar o processo de Dispensa de Licitação n° 029/2021 e após a 

verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto da contratação 

em favor da empresa: CLAUDIOMAR DE LIMA ME, cadastrada no CNPJ sob nº 

12.414.878/0001-52, estabelecida na Praça das Mães, S/N, Centro, Ibiassucê/BA, CEP: 

46.390-000, para aquisição de gêneros alimentícios (padaria), para atender a necessidade das 

secretarias deste município, no valor total de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).   

Ibiassucê- BA, 03 de janeiro de 2022. 

Lauro Maurício de Azevedo Frotas 
Presidente da Comissão 

Gutemberg Cardoso Filho 
Membro da Comissão 

José Carlos Amorim Prates 
Membro da Comissão 

Ano 11 - 06/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1271 - PÁGINA 117

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



DISPENSA N° 029/2021 

HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 029/2021, para que surta os seus efeitos jurídicos 

e legais e determino a contratação em favor da empresa CLAUDIOMAR DE LIMA ME, 

cadastrada no CNPJ sob nº 12.414.878/0001-52, estabelecida na Praça das Mães, S/N, Centro, 

Ibiassucê/BA, CEP: 46.390-000, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios (padaria), 

para atender a necessidade das secretarias deste município, no valor total de R$ 27.000,00 

(vinte e sete mil reais).   

Ibiassucê- BA, 03 de janeiro de 2022. 

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ- BA 

RATIFICAÇÃO DO ATO 

O Prefeito Municipal de Ibiassucê – Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica 

os atos administrativos do processo nº 029/2021-DL, Dispensa de Licitação nº 029/2021, em 

favor da empresa CLAUDIOMAR DE LIMA ME, cadastrada no CNPJ sob nº 

12.414.878/0001-52, estabelecida na Praça das Mães, S/N, Centro, Ibiassucê/BA, CEP: 

46.390-000, para aquisição de gêneros alimentícios (padaria), para atender a necessidade das 

secretarias deste município, no valor total de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), de acordo 

com o artigo 24 inciso II da Lei 8.666/93. 

Ibiassucê-BA, 03 de janeiro de 2022. 

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES 
Prefeito Municipal  
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 070/2021 

ADJUDICAÇÃO 

Nós, membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria n° 001, de 

04 de janeiro de 2021, reunimo-nos para analisar o processo de Inexigibilidade de 

Licitação n° 070/2021 e após verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, 

adjudicamos o objeto da contratação em favor da empresa SILVEIRA NEVES 

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, cadastrada no CNPJ/MF Nº: 

14.853.664/001-08, situada na Rua Paramirim, nº 77, Centro, Caetité - BA, CEP: 46.400-

000, referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados 

de assessoria e consultoria contábil, na execução Orçamentária, acompanhamento dos 

lançamentos contábeis, fechamento da prestação de contas mensais e anual, entrega dos 

relatórios e balancetes, acompanhamento das notificações junto a inspetoria do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado da Bahia, inserção dos Relatórios Quadrimestrais no 

Tesouro Nacional, elaboração e publicação dos Relatórios da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, visando atender a Prefeitura Municipal de Ibiassucê/BA, com o valor total de R$ 

182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais),  de acordo com o inciso II do artigo 25 da Lei 

8.666/93. 

Ibiassucê – BA, 03 de janeiro de 2022. 

Lauro Maurício De Azevedo Frotas 
Presidente da Comissão 

Gutemberg Cardoso Filho 
Membro da Comissão 

José Carlos Amorim Prates 
Membro da Comissão 
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INEXIGIBILIDADE N° 070/2021 

HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO a Inexigibilidade de Licitação n° 070/2021, para que surta os seus efeitos 

jurídicos e legais e determino a contratação da empresa SILVEIRA NEVES 

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, cadastrada no CNPJ/MF Nº: 

14.853.664/001-08, situada à Rua Paramirim, nº 77, Centro, Caetité - BA, CEP: 46.400-

000, referente contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados 

de assessoria e consultoria contábil, na execução Orçamentária, acompanhamento dos 

lançamentos contábeis, fechamento da prestação de contas mensais e anual, entrega dos 

relatórios e balancetes, acompanhamento das notificações junto a inspetoria do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado da Bahia, inserção dos Relatórios Quadrimestrais no 

Tesouro Nacional, elaboração e publicação dos Relatórios da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, visando atender a Prefeitura Municipal de Ibiassucê/BA, com o valor total de R$ 

182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais).  

Ibiassucê – BA, 03 de janeiro de 2022. 

Francisco Adauto Rebouças Prates 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - BA 

RATIFICAÇÃO DO ATO 

O Prefeito de Ibiassucê Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica os atos 

administrativos da inexigibilidade 070/2021, de contratação direta que tem por objeto a 

contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e 

consultoria contábil, na execução Orçamentária, acompanhamento dos lançamentos 

contábeis, fechamento da prestação de contas mensais e anual, entrega dos relatórios e 

balancetes, acompanhamento das notificações junto à inspetoria do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado da Bahia, inserção dos Relatórios Quadrimestrais no Tesouro 

Nacional, elaboração e publicação dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

visando atender a Prefeitura Municipal de Ibiassucê/BA, em favor da empresa SILVEIRA 

NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, cadastrada no CNPJ/MF 

Nº: 14.853.664/001-08, situada à Rua Paramirim, nº 77, Centro, Caetité - BA, CEP: 

46.400-000, com o valor total de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais), de 

acordo com o inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

Ibiassucê – BA, 03 de janeiro de 2022. 

Francisco Adauto Rebouças Prates 
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 
INEXIGIBILIDADE N° 070/2021. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ – ESTADO DA BAHIA, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.676.986/0001-66, 
com sede à Praça Oliveira Brito, 100, Centro, Ibiassucê - BA, CEP: 46.390-000, 
representada pelo Prefeito Municipal, FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, 
brasileiro, maior, professor, portador da Carteira de Identidade N.º 0064365603 – SSP/BA 
e inscrito no CPF/MF sob o N.º 020.449.785-04. 

CONTRATADA: SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL 
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
14.853.664/0001-08, com sede na Rua Paramirim, nº 77, Centro, Caetité - BA, CEP: 
46.400-000. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de 
assessoria e consultoria contábil, na execução Orçamentária, acompanhamento dos 
lançamentos contábeis, fechamento da prestação de contas mensais e anual, entrega dos 
relatórios e balancetes, acompanhamento das notificações junto a inspetoria do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia, inserção dos Relatórios Quadrimestrais no 
Tesouro Nacional, elaboração e publicação dos Relatórios da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, conforme abaixo discriminados, visando atender a Prefeitura Municipal de 
Ibiassucê.  

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua 
assinatura e terá seu término em 31 de dezembro de 2022. 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil 
reais), a serem pagas em 10 parcelas mensais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e duas 
parcelas mensais de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).  

Prefeitura Municipal de Ibiassucê, 03 de janeiro de 2022. 

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
CNPJ/MF Nº: 14.853.664/001-08 

CONTRATADA 
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DECRETO 004/2022 DE 06 DE JANEIRO DE 2022. 

"Dispõe sobre medidas de prevenção à 
disseminação do COVID-19 e demais doenças 
virais.” 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica 
desse Município, e 

CONSIDERANDO o aumento considerável de casos ativos de COVID-19 no 
município de Ibiassucê e região; 

CONSIDERANDO que a variante da Covid-19 “Ômicron” possui potencial muito 
maior de disseminação, já sendo responsável por 58% dos casos ativos de COVID-19 
no país; 

CONSIDERANDO que o surgimento do surto de gripe H1N1, H3N2 e Influenza, 
que possuem sintomas semelhantes aos da COVID-19, faz com que o Coronavírus 
circule de forma muito maior, confundida com demais viroses; 

CONSIDERANDO que a média de pessoas atendidas por dia na urgência e 
emergência do Hospital Municipal de Ibiassucê saltou de 42 em novembro de 2021 para 
83 em Janeiro de 2022, tornando crítica a prestação de serviços médicos à população; 

CONSIDERANDO que diante dos citados fatos deve-se evitar a qualquer custo 
novos surtos da COVID-19 com a restrição de atividades que importem risco aos 
munícipes; 

DECRETA: 
Art. 1º. Ficam cancelados todos os eventos presenciais promovidos pela 

administração pública municipal e que gere aglomeração de pessoas. 
Art. 2º. Fica vedada a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas na 

circunscrição do município de Ibiassucê, incluindo a Zona Rural, sendo permitidas as 
práticas individuais, desde que não gerem aglomerações. 

Art. 3º Fica proibida a realização de shows “ao vivo” ou ainda eventos com 
som mecânico tipo paredão, bob, ou similar, nas vias públicas e em espaços privados 
do município, incluindo nestes bares e restaurantes. 

Art. 4º Os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS/PSF) serão 
restritos exclusivamente às ações de urgência e emergência, devendo as consultas 
eletivas serem reagendadas. 

 Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.  

lbiassucê, em 06 de janeiro de 2021. 

Francisco Adauto Rebouças Prates 
Prefeito de Ibiassucê-BA 

Francisco Adauto Rebouuuuuuuçaççç s Prates
Prefeito de Ibiassucucuucucucuccuucucuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ê-BA
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   PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA 
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341 

CNPJ: 13.677.109/0001-00 

___________________________________________________________________________ 
RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 02 – 1º PAVIMENTO – CENTRO – JACARACI – BAHIA – CEP: 46.310-000 

FONE: (077) 3466 – 2151 / 3466 – 2341 
pmjacaraci@hotmail.com 

DECRETO Nº 05, DE 06 DE JANEIRO DE 2022. 
Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no 
âmbito territorial do município de Jacaraci, e dá 
outras providencias. 

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, Prefeito do Município de JACARACI, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jacaraci. 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e 
preservar a saúde da população em geral. 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica proibido a partir da data de 10/01/2022 a realização de quaisquer eventos 
comemorativos que envolva aglomeração de pessoas, como cavalgadas, festas particulares ou 
públicas, shows (inclusive em barzinhos), som automotivos, aniversários, casamentos, leilões, 
entre outros, até determinação posterior. 

Parágrafo único. Fica autorizada a realização de missas, cultos, sacramentos e celebrações 
religiosas desde que cumpram as medidas sanitárias de prevenção ao contágio do vírus 
COVID19, como, uso obrigatório de máscara, distanciamento e higienização com álcool 70%. 

Art. 2º. Ficam suspensas a feira livre nos dias 13/01/2022 e 14/01/2022 na Sede do Munícipio de 
Jacaraci e no dia 17/01/2022 no distrito de Irundiara.  

Parágrafo único. Ficam proibidas barracas por feirantes de outras localidades, até determinação 
posterior.  

Art. 3º As autorizações e recomendações do presente decreto poderão ser revogadas ou 
modificadas a qualquer tempo, caso haja alteração do quadro epidemiológico do Município. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARACI, 06 de janeiro de 2022. 

________________________________________ 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 

PREFEITO MUNICIPAL 
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________________________________________ 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI-BA 
 Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro - Tel: (77) 3466-2151 ou 3466-2341 

        CNPJ: 13.677.109/0001-00 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
CREDENCIAMENTO Nº. 006/2021 

 Processo Administrativo nº. 063/2021 

O Prefeito Municipal de Jacaraci, Bahia, usando de suas atribuições legais e de 

conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, após constatada 

a regularidade dos atos da Comissão Permanente de Licitação, resolve homologar os 

procedimentos atinentes à habilitação para credenciamento de serviços de plantão médico 

presencial para o hospital municipal, consoante os documentos acostados aos autos. 

CREDENCIADO: RODRIGO FERRAZ OLIVEIRA GUERRA 
CPF/ RG CPF: 858.013.975-90 / RG:1308305427 SSP/BA 

ENDEREÇO Rua Hélio Pinheiro da Cruz, SN – Centenário 

CIDADE / UF / CEP Jacaraci- Bahia, CEP: 46.310-000 

CREDENCIADA: LORENA NUNES MARTINS DE SANTANA 
CPF/ RG CPF: 017.594.406-71/ RG:15372266 SSP/MG 

ENDEREÇO Av. Mozart David, SN - Centenário 

CIDADE / UF / CEP Jacaraci- Bahia, CEP: 46.310-000 

CREDENCIADO: PLINIO VINICIUS GUIMARÃES PRATES 
CPF/ RG CPF: 035.847.675-55 / RG: 11203500 00 SSP/BA 

ENDEREÇO Praça Prisciliano Ladeia, 160 - Centro 

CIDADE / UF / CEP Jacaraci- Bahia, CEP: 46.310-000 

CREDENCIADA: SUZANA CÉLIA ZANOL 
CPF/ RG CPF: 143.126.557-82 / RG: 31.565.653-8 SSP/RJ 

ENDEREÇO Rua Hélio Pinheiro da Cruz, SN – Centenário 

CIDADE / UF / CEP Jacaraci- Bahia, CEP: 46.310-000 

CREDENCIADA: LORENA DAVID PINHEIRO 
CPF/ RG CPF: 053.881.275-32 / RG: MG-16.165.999 SSP/MG 

ENDEREÇO Rua Gasparino David, 07- Centro 

CIDADE / UF / CEP Jacaraci- Bahia, CEP: 46.310-000 
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 Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro - Tel: (77) 3466-2151 ou 3466-2341 
        CNPJ: 13.677.109/0001-00 

CREDENCIADA: MAYARA ALVES PINHEIRO DOS ANJOS 
CPF/ RG CPF: 025.086.005-80 / 10016523 04 SSP/BA 

ENDEREÇO Praça Miguel Fernandes, 005, Centro 

CIDADE / UF / CEP Caculé-Bahia - CEP 46.300-000 

CREDENCIADO: RAMON BOTELHO DE BRITO 
CPF/ RG CPF: 047.594.345-77 / RG: 1119978017 SSP/BA 

ENDEREÇO Rua Deocleciano Teixeira, 11- Centro 

CIDADE / UF / CEP Jacaraci- Bahia, CEP: 46.310-000 

Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se o Contrato. 

Jacaraci - Bahia, 03 de Janeiro  de 2022. 

____________________________ 
Antônio Carlos Freire de Abreu 

Prefeito Municipal 
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Antônio Carlos Freire de Abreu 

Prefeito Municipal 
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CONTRATO No. 1 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

ORGÃO / UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

CONTRATO No. 2 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

ORGÃO / UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

CONTRATO No. 3 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

ORGÃO / UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

2.011 / 2.023 

3.3.90.36.00.00 

31/12/2022
03/01/2022

31/12/2022
03/01/2022

04.00

VALOR R$    R$ 19.008,00 (dezenove mil e oito reais)

DO
TA

ÇÃ
O

00.04
2.011 / 2.023 
3.3.90.36.00.00

EXTRATO DE CONTRATO

 CP 006 - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RODRIGO FERRAZ OLIVEIRA GUERRA

OBJETO
O objeto deste contrato é a contratação de serviços de plantão médico para o
Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, na sede do Município de
Jacaraci.

DO
TA

ÇÃ
O

SUZANA CÉLIA ZANOL

OBJETO
O objeto deste contrato é a contratação de serviços de plantão médico para o
Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, na sede do Município de
Jacaraci.

VALOR R$    R$ 19.008,00 (dezenove mil e oito reais)

31/12/2022
03/01/2022

EXTRATO DE CONTRATO

 CP 006 - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R$ 110.880,00 (cento e dez mil, oitocentos e oitenta reais)

DO
TA

ÇÃ
O

OBJETO

VALOR

EXTRATO DE CONTRATO

 CP 006 - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LORENA NUNES MARTINS DE SANTANA
O objeto deste contrato é a contratação de serviços de plantão médico para o
Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, na sede do Município de
Jacaraci.

00.04
2.011 / 2.023 

3.3.90.36.00.00 
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CONTRATO No. 4 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

ORGÃO / UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

CONTRATO No. 5 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

ORGÃO / UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

CONTRATO No. 6 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA
VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

31/12/2022
03/01/2022

OBJETO
O objeto deste contrato é a contratação de serviços de plantão médico para o
Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, na sede do Município de
Jacaraci.

VALOR R$ 110.880,00 (cento e dez mil, oitocentos e oitenta reais)

DO
TA

ÇÃ
O

04.00

2.011 / 2.023 
3.3.90.36.00.00

03/01/2022

EXTRATO DE CONTRATO

 CP 006 - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LORENA DAVID PINHEIRO

DO
TA

ÇÃ
O

04.00
2.011 / 2.023 
3.3.90.36.00.00 
31/12/2022

RAMON BOTELHO DE BRITO

OBJETO
O objeto deste contrato é a contratação de serviços de plantão médico para o
Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, na sede do Município de
Jacaraci.

VALOR R$ 110.880,00 (cento e dez mil, oitocentos e oitenta reais)

31/12/2022
03/01/2022

EXTRATO DE CONTRATO

 CP 006 - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO
O objeto deste contrato é a contratação de serviços de plantão médico para o
Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, na sede do Município de
Jacaraci.

VALOR R$ 110.880,00 (cento e dez mil, oitocentos e oitenta reais)

DO
TA

ÇÃ
O

00.04
2.011 / 2.023 
3.3.90.36.00.00 

EXTRATO DE CONTRATO

 CP 006 - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MAYARA ALVES PINHEIRO DOS ANJOS
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CONTRATO No. 7 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

OBJETO

ORGÃO / UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

31/12/2022
03/01/2022

VALOR

PLINIO VINICIUS GUIMARÃES PRATES
O objeto deste contrato é a contratação de serviços de plantão médico para o
Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, na sede do Município de
Jacaraci.
R$ 110.880,00 (cento e dez mil, oitocentos e oitenta reais)

DO
TA

ÇÃ
O 04.00

2.011 / 2.023 
3.3.90.36.00.00 

EXTRATO DE CONTRATO

 CP 006 - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 001/2022 

Processo de Administrativo n.º 002/2022 
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE: MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA MUNICIPAL PARA SEREM USADOS NO MUNICÍPIO 
DE MORTUGABA-BA. 

Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 20 de 
janeiro de 2022, às 09:00 horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 
015, Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao 
Processo Licitatório acima especificado. 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia. 

Mortugaba-Ba. 06 de janeiro de 2022. 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
PREGOEIRO OFICIAL 
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