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AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022. 

Tipo: Contratação Direta. Abertura: 15/02/2022, às 09h:00, hora local. 
Objeto: Contratação de serviço técnico de engenharia de topografia para 
elaboração de levantamento planialtimétrico, locação de obras e 
acompanhamento de terraplanagem em diversos locais da cidade de 
Aracatu/BA. O Termo de referência estará disponível no DOM (Diário Oficial 
do Município). As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail 
licitacao@aracatu.ba.gov.br, entre os dias 10/02/2022 a 14/02/2022. 
Informações: (77)3446-8500.

Aracatu-BA, 09 de fevereiro de 2022. 

James Porto Brito 
Presidente da CPL. 
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PORTARIA Nº 14/2022 

Nomeia para o cargo de Encarregado do Setor de 

Assistência Social, da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, a Sra. Verônica dos Anjos Souza 

França e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento 

na Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomear para o cargo de Encarregado do Setor de Assistência Social, da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a Sra. Verônica dos Anjos Souza França, 

CPF 010.930.265-61. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito, 09 de fevereiro de 2022. 

Pedro Dias da Silva 
Prefeito 

PORTARIA Nº 14/2022 

Nomeia para o cargo de Encarregado do Setor de 

Assistência Social, da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, a Sra. Verônica dos Anjos Souza 

França e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento 

na Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomear para o cargo de Encarregado do Setor de Assistência Social, da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a Sra. Verônica dos Anjos Souza França, 

CPF 010.930.265-61. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito, 09 de fevereiro de 2022. 

Pedro Dias da Silva 
Prefeito 
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000 
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br 

ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO 107/2022, DE JANEIRO DE 2022 

ONDE-SE-LÊ: Prestação de serviços como nutricionista com atendimento na Secretaria de 
Educação e Cultura, no SEMAE com carga horária de 20h semanais. No período de 03/01/2022 
a 31/12/2022 
Valor Global R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reias). 

LEIA-SE: Prestação de serviços como nutricionista com atendimento na Secretaria de 
Educação e cultura no SEMAE Com carga horária de 40h semanais. No período de 
03/01/2022 a 31/12/2022 
Valor Global R$ 24.00,00 (vinte e quatro mil reais).

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000 
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br 

ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO 107/2022, DE JANEIRO DE 2022 

ONDE-SE-LÊ: Prestação de serviços como nutricionista com atendimento na Secretaria de 
Educação e Cultura, no SEMAE com carga horária de 20h semanais. No período de 03/01/2022 
a 31/12/2022 
Valor Global R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reias). 

LEIA-SE: Prestação de serviços como nutricionista com atendimento na Secretaria de 
Educação e cultura no SEMAE Com carga horária de 40h semanais. No período de 
03/01/2022 a 31/12/2022 
Valor Global R$ 24.00,00 (vinte e quatro mil reais).
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AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

O Município de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 
10.024/19, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei 
nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, através do pregoeiro municipal, torna público o 
RESULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, cujo objeto 
é o registro de preços para a aquisição futura/eventual de merenda escolar, em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, deste município, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, realizado no dia 03 de fevereiro de 2022, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Centro –
Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como 
vencedores as empresas: MERENQUALY COMERCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.958.307/0001-49, no lote 01 com um valor total de 
R$ 1.045.991,00 (um milhão, quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais); CEREALISTA 
COELHO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 13.757.042/0001-13, no lote 02 
com um valor total de R$ 979.900,00 (novecentos e setenta e nove mil e novecentos reais); ARIVALDO 
GONCALVES SANTANA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 22.140.376/0001-34, no 
lote 04 com um valor total de R$ 90.184,00 (noventa mil cento e oitenta e quatro reais), ficando portanto 
esta licitação com um valor global de R$ 2.116.075,00 (dois milhões e cento e dezesseis mil e setenta 
e cinco reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação as referidas empresas. Caculé, 03 de 
fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal. 
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AVISO DA HOMOLOGAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação na 
modalidade - Pregão Eletrônico nº 006/2022, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição 
futura/eventual de merenda escolar, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital 
e seus anexos, realizado no dia 03 de fevereiro de 2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Centro – Caculé – Bahia, através da plataforma 
licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedores as empresas MERENQUALY 
COMERCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
07.958.307/0001-49, no lote 01 com um valor total de R$ 1.045.991,00 (um milhão, quarenta e cinco 
mil, novecentos e noventa e um reais); CEREALISTA COELHO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ: 13.757.042/0001-13, no lote 02 com um valor total de R$ 979.900,00 
(novecentos e setenta e nove mil e novecentos reais); ARIVALDO GONCALVES SANTANA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 22.140.376/0001-34, no lote 04 com um valor total de R$ 
90.184,00 (noventa mil cento e oitenta e quatro reais), ficando portanto esta licitação com um valor 
global de R$ 2.116.075,00 (dois milhões e cento e dezesseis mil e setenta e cinco reais). Ciente de que 
foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal de Caculé 
homologa esse procedimento licitatório. Caculé, 09 de fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito 
Municipal. 

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação na 
modalidade - Pregão Eletrônico nº 006/2022, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição 
futura/eventual de merenda escolar, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital 
e seus anexos, realizado no dia 03 de fevereiro de 2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Centro – Caculé – Bahia, através da plataforma 
licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedores as empresas MERENQUALY 
COMERCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
07.958.307/0001-49, no lote 01 com um valor total de R$ 1.045.991,00 (um milhão, quarenta e cinco 
mil, novecentos e noventa e um reais); CEREALISTA COELHO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ: 13.757.042/0001-13, no lote 02 com um valor total de R$ 979.900,00 
(novecentos e setenta e nove mil e novecentos reais); ARIVALDO GONCALVES SANTANA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 22.140.376/0001-34, no lote 04 com um valor total de R$ 
90.184,00 (noventa mil cento e oitenta e quatro reais), ficando portanto esta licitação com um valor 
global de R$ 2.116.075,00 (dois milhões e cento e dezesseis mil e setenta e cinco reais). Ciente de que 
foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal de Caculé 
homologa esse procedimento licitatório. Caculé, 09 de fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito 
Municipal. 
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AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

O Município de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 
10.024/19, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei 
nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, através do pregoeiro municipal, torna público o 
RESULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2022, cujo objeto 
é o registro de preços para a aquisição futura/eventual de Kits/Projetos Pedagógicos Multidisciplinares, 
em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, deste município, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, realizado no dia 03 de 
fevereiro de 2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui 
Barbosa, 26 – Centro – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-
e.com.br. Tendo como vencedor a empresa: EDITORA VIVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob o n° 09.636.081/0001-95, nos lotes 01, 02, 03, 04 e 05 com um valor total de R$ 
1.437.168,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e sete mil e cento e sessenta e oito reais), ficando 
portanto esta licitação com um valor global de R$ 1.437.168,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e 
sete mil e cento e sessenta e oito reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida 
empresa. Caculé, 09 de fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal. 
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AVISO DA HOMOLOGAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação na 
modalidade - Pregão Eletrônico nº 007/2022, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição 
futura/eventual de Kits/Projetos Pedagógicos Multidisciplinares, em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, deste município, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste edital e seus anexos, realizado no dia 03 de fevereiro de 2022, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Centro – Caculé –
Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor a 
empresa: EDITORA VIVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 
09.636.081/0001-95, nos lotes 01, 02, 03, 04 e 05 com um valor total de R$ 1.437.168,00 (um milhão 
e quatrocentos e trinta e sete mil e cento e sessenta e oito reais), ficando portanto esta licitação com 
um valor global de R$ 1.437.168,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e sete mil e cento e sessenta e 
oito reais). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o 
Prefeito Municipal de Caculé homologa esse procedimento licitatório. Caculé, 09 de fevereiro de 2022. 
Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal. 

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação na 
modalidade - Pregão Eletrônico nº 007/2022, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição 
futura/eventual de Kits/Projetos Pedagógicos Multidisciplinares, em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, deste município, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste edital e seus anexos, realizado no dia 03 de fevereiro de 2022, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Centro – Caculé –
Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor a 
empresa: EDITORA VIVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 
09.636.081/0001-95, nos lotes 01, 02, 03, 04 e 05 com um valor total de R$ 1.437.168,00 (um milhão 
e quatrocentos e trinta e sete mil e cento e sessenta e oito reais), ficando portanto esta licitação com 
um valor global de R$ 1.437.168,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e sete mil e cento e sessenta e 
oito reais). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o 
Prefeito Municipal de Caculé homologa esse procedimento licitatório. Caculé, 09 de fevereiro de 2022. 
Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal. 
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000 
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2022, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na situado na 
Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia -FONE/FAX (77) 3455-1412, inscrita no 
CNPJ sob n.º 13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, 
Prefeito Municipal, com ADESÃO DAS SECRETARAS MUNICIPAIS,   responsáveis pelo 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens 
abaixo, homologada em 01/02/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, têm entre si, justo e avençado a presente ata 
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 o compromisso do Registro de  Preços  
para  o  fornecimento  de  produtos diversos de padaria, em atendimento as necessidades 
das diversas secretarias municipais, nas condições estabelecidas no ato convocatório. 

ARIVALDO GONCALVES SANTANA ME, CNPJ nº. 22.140.376/0001-34, com sede na Rua 
Ranulfo Costa, 71, Zeferino Carinhanha, Caculé, Bahia, CEP: 46.300-000, representada 
pelo, Sr. Arivaldo Gonçalves Santana, portador da cédula de identidade sob o nº 
0661860990 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 689.818.805-49.  

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO UND QUANT 
VALOR
UNIT.
(R$) 

VALOR
TOT. 
(R$) 

01 Pão de Leite com no mínimo 50 gramas  UNID 2.500 0,50 1.250,00 

02 Pão de doce com no mínimo 50 gramas  UNID 6.000 0,50 3.000,00 

03 Pão Francês com no mínimo 50 gramas    KG 4.000 10,00 40.000,00 

04 Pão de queijo com no mínimo 20 gramas  UNID 20.000 0,50 10.000,00 

05 Pão de Hambúrguer  com no mínimo 50 
gramas 

UNID 3.000 0,60 1.800,00 

06 Pão para Hot Dog no mínimo 50 gramas  UNID 30.000 0,50 15.000,00 

07 Pão tipo língua de sogra no mínimo 50 gramas  UNID 3.000 0,50 1.500,00 

08 Chiringa tipo redonda pequena (1 litro)  PCT 1.200 2,80 3.360,00 

09 Bolo de trigo com no mínimo 500 gramas  UNID 2.500 5,00 12.500,00 

10 Chimango de forno passado com no mínimo 
75 gramas 

UNID 8.000 0,70 5.600,00 

11 Chiringa tipo redonda pequena (2 litros)  PCT 1.200 5,60 6.720,00 
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000 
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br 

12 Biscoito de açúcar tipo palito com no mínimo 
350 gramas 

PCT 1.000 2,80 2.800,00 

TOTAL: 103.530,00 (cento e três mil e quinhentos e trinta reais) 

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 Presencial nº 
001/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de 
Fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 
001/2022.

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. 
2.3 – O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execução do objeto, em 
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigida na Licitação. 

Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
fatura(s): 
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 

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, 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, conforme art. 15,  da Lei nº 
8.666/93. 

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 
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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 prestação 
de serviços será o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, 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. 

_________________________
PEDRO DIAS DA SILVA 

PREFEITURA 

_________________________
ARIVALDO GONCALVES SANTANA ME 

FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS: 

__________________________
CPF: 

________________________
CPF: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000 
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br 

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 prestação 
de serviços será o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, 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. 

_________________________
PEDRO DIAS DA SILVA 

PREFEITURA 

_________________________
ARIVALDO GONCALVES SANTANA ME 

FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS: 

__________________________
CPF: 

________________________
CPF: 
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2022, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na situado na 
Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia -FONE/FAX (77) 3455-1412, inscrita no 
CNPJ sob n.º 13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, 
Prefeito Municipal, com ADESÃO DAS SECRETARAS MUNICIPAIS,   responsáveis pelo 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens 
abaixo, homologada em 01/02/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, têm entre si, justo e avençado a presente ata 
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 o compromisso do Registro de  Preços  
para  o  fornecimento  de  fornecimento  de  produtos diversos de padaria, em atendimento 
as necessidades das diversas secretarias municipais, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório. 

FERNANDES AGUIAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ nº 
43.046.603/0001-37, com sede na Rua Isaque Alves, 347, São Cristóvão, Caculé, Bahia, 
CEP: 46.300-000, representada pelo Sr. Juarez Alvares Fernandes, portador da cédula de 
identidade sob o nº 9115566141 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 970.003.375-91.  

LOTE 02

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO UND QUANT
VALOR
UNIT.
(R$)

VALOR
TOT.
(R$)

01 Mini Coxinha de frango UNID 1.500 0,46 690,00 
  02 Mini Kibe UNID 1.500 0,46 690,00 
03 Bolinha de queijo UNID 1.500 0,46 690,00 
04 Mini Risole UNID 1.500 0,46 690,00 
05 Mini Pastel UNID 1.500 0,46 690,00 
06 Canudinho UNID 1.500 0,46 690,00 
07 Boliviano UNID 1.500 0,55 825,00 
08 Mini enroladinho de salsicha UNID 1.500 0,55 825,00 
                 Salgados assados 
09 Empadinha de frango UNID 1.500 0,55 825,00 
10 Quiche UNID 1.500 0,55 825,00 
11 Barquete UNID 1.500 0,55 825,00 
                 Lanches 
12 Sanduíche natural salgadinho - mini sanduiche 

natural - 100 (cento), composto por um pão doce 
de 25 gr, c/ recheio de patê de frango ou atum, 
alface e cenoura ralada 

UNID 1.500 44,90 6.735,00 

Total: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
                    LOTE 03

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO UND QUANT
VALOR
UNIT.
(R$)

VALOR
TOT.
(R$)

01 Bolo Confeitado - Bolo alimentício, recheio UNID 30 24,50 735,00 
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variado (sendo previamente escolhido pela 
contratante) tipo torta confeitada, prazo de 
validade 48 horas, ingredientes: farinha de trigo, 
leite, ovos, fermento, sal. Características 
adicionais: Cobertura de chantilly 

Total: R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais)

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 Presencial nº 
001/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de 
Fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 
001/2022.

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. 
2.3 – O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execução do objeto, em 
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigida na Licitação. 

Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
fatura(s): 
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 

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, 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, conforme art. 15,  da Lei nº 
8.666/93. 

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 
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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 prestação 
de serviços será o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, 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. 

_________________________
PEDRO DIAS DA SILVA 

PREFEITURA 

_________________________
FERNANDES AGUIAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS: 

__________________________
CPF: 

________________________
CPF: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000 
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br 

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 prestação 
de serviços será o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, 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. 

_________________________
PEDRO DIAS DA SILVA 

PREFEITURA 

_________________________
FERNANDES AGUIAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS: 

__________________________
CPF: 

________________________
CPF: 
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Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000 Telefax: 77 3455-1412 / 
prefeitura@cacule.ba.gov.br

PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022 

Aos três dis do mês de fevereiro de 2022, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Estado da Bahia, estabelecida à Rua Rui Barbosa, 26 –
CENTRO – Caculé – Bahia -  FONE/FAX (77) 3455-1412, inscrita no CNPJ sob n.º 13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, 
Prefeito Municipal, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, sito à Praça Coração de Jesus, nº 191 – Centro – Caculé/BA, responsável pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 005/2022-SRP, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 03/02/2022, doravante denominada 
FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, têm entre si, justo e avençado a presente ata 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 o compromisso do registro de preços para a contratação de empresa para aquisição 
futura/eventual de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, conforme condições e especificações 
estabelecidas no ato convocatório. 

JOSE NEVES FERREIRA -ME, CNPJ nº. 01.589.296/0001-90, com sede na Av. Castro Alves ,522 Centro, Tanque Novo Ba-Cep 46580-000, representada 
pelo Sr. José Neves Ferreira, residente na avenida Castro Alves, 522, Centro, Tanque Novo, Bahia; Portador de identidade nº 6535627-64 SSP/BA, CPF nº 
718.979.335-68. 

LOTE 01 

Item DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD UND MARCA VALOR 
UNIT VALOR TOTAL 

01

ACHOCOLATADO em pó, instantâneo, 
tradicional, a base de açúcar, cacau em pó e 
maltodextrina,
embalagem contendo 400 g, com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido. O produto devera ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

240 PCT APTI
R$

4,00 

R$ 

960,00 

02

AÇÚCAR cristalizado, na cor branca, 
sacarose de cana-de-açúcar. O produto 
devera ter registro no 
Ministério da Saúde e atender a Portaria 

4.000 KG PEROLA 
R$ 

4,00 

R$ 

16.000,00 
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 

451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 
12/78 da Comissão Nacional de Normas e 
Padrões para Alimentos - CNNPA. 
Embalagem: em polietileno, contendo data de 
fabricação e prazo de validade. PCT DE 1 KG 

03

CHOCOLATE, granulado. Embalagem, 
contendo no mínimo 1kg, com identificação do 
produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso 
liquido. O produto devera ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

30 PCT MIL CORES
R$

6,00 

R$ 

180,00 

04 SUCO ARTIFICIAL em pó, embalagem com 
35g, preparo p/ 1 litro. 200 PCT CAMP R$ 

0,50 
R$ 

100,00 

05 

CHÁ, de erva doce. Embalagem plástica de 
1KG, com identificação do produto, marca do 
fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

50 PCT IN NATURA
R$ 

35,00
R$ 

1.750,00 

06

Achocolatado líquido pronto para consumo,
tipo caixinha, embalagem com 200ml,
ingredientes: Leite 

onstituído, açúcar, soro de leite em pó, cacau em
pó, gordura vegetal hidrogenada, extrato de
malte, sal, vitamina (C,PP,E,B6,B2,B1 e A) 

400 UND PIRAKIDS
R$

1,00 

R$ 

400,00 

07

ARROZ, branco, tipo 1. Embalagem contendo 
1 kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido. O 
produto devera ter registro no ministério da 
agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

800 KG D.ANA
R$ 

3,80 

R$ 

3.040,00 

08

ARROZ, parboilizado, classe longo fino, tipo 1.
Embalagem contendo 1 kg, com identificação 
do
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto 
devera ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

400 KG D.ANA
R$

3,80 

R$ 

1.520,00 
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 

09

FEIJÃO,    carioquinha,    tipo    1.    Embalagem
contendo 01 kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a Resolução 12/78 da
ComissãoNacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA. 

700 KG D.ATILIA
R$

7,00 

R$ 

4.900,00 

10

MACARRÃO, tipo espaguete, a base de farinha,
massa com ovos, com no mínimo 500 g, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido. O produto
devera ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. 

600 PCT PAULISTA
R$

3,50 

R$ 

2.100,00 

11

MACARRÃO, tipo parafuso, a base de
farinha, massa com ovos, com no mínimo 
500 g, com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso
liquido. O produto devera ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

200 PCT PAULISTA
R$

3,50 

R$ 

700,00 

12

SAL refinado, iodado, para consumo
domestica embalagem, contendo 01 kg, com
identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo   de 
validade e  peso liquido. O produto devera 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

300 KG GAYVOTA
R$

0,50 

R$ 

150,00 

13

CAFÉ, torrado e moído embalagem a vácuo de
250 gramas, de primeira qualidade, com selo 
de pureza 
da associação brasileira da indústria do café - 
ABIC. O produto devera ter registro no 
Ministério da Saúde e atender a portaria 
451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 
12/78 da Comissão Nacional De Normas E 
Padrões Para Alimentos - CNNPA. 
Embalagem contendo data de fabricação e 
prazo de validade. 

3.00
0 PCT BRUMADO

R$

7,00 

R$ 

21.000,00 

14

FARINHA, de mandioca, grupo seca, 
subgrupo fina, tipo 1. Embalagem, 
contendo 01 Kg, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido. O produto devera 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

400 KG KERO + 
R$

3,80 

R$ 

1.520,00 
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15 
FARINHA, de trigo com fermento, 01 Kg, com 
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

300 PCT FINNA
R$ 

6,00 
R$ 

1.800,00 

16

FUBÁ, de milho. Embalagem com 500 g, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e
deacordo com a resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões Para Alimentos
- CNNPA.

400 PCT SINHA
R$

2,00 

R$ 

800,00 

17

Amido   de   milho   em   pó,   produto
amiláceo,extraido de milho. Fabricado a partir
de  matérias primas   sãs   e   limpas,   isentas
de matéria   terrosa   e parasita,  não podendo
apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso.
Comaspecto em  pó  fino,  cor  branca, odor
e sabor próprio. Rotulagem de acordo com a
legislação vigente.    O    produto    devera    ser
embalado em pacotes de polietileno,
capacidade de 500 gramas.   Validade    mínima
de    12 meses 

200 UND MAISENA

R$

3,50 

R$

700,00 

18

Polvilho doce, tipo 1, embalagem de 500
gramas contendo identificação  e procedencia,
informaçoes nutricionais,   lote   e data de
validade. Pct de 500 gramas 

200 PCT GRANFINA
R$ 

6,00 

R$ 

1.200,00 

19 
Massa fresca para tapioca. Embalagem de
no mínimo 1 kg, com data de validade do
fabricante 

200 PCT D.DALVA
R$ 

4,00 
R$ 

800,00 
20 Amendoim crú descascado pct de 1 kg com

data de validade 200 PCT IN NATURA R$
7,00 

R$
1.400,00 

21

Sardinha em conserva eviscerada e dscamada
e latadas, rotuladas e estereizadas composição: 
sardinha, óleo de
soja. O produto deve estar livrede nadadeiras,
cauda e cabeça, pré – cozida. Embalagem
primária: lata metálica de 125 g 

300 UND COQUEIRO 
R$

5,00 

R$ 

1.500,00 

22

MISTURA, para bolo,  sabor chocolate, peso
líquido mínimo de 400 g. Embalagem com
dados do fabricante data de fabricação e prazo
de validade, com registro no Ministério da
Saúde e/ou Agricultura 

150 UND D.BENTA
R$ 

4,00 

R$ 

600,00 

23

GELATINA, em pó, sabor morango. 
Embalagem: mínimo de 80 g, com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de

100 UND ROYAL 
R$ 

1,00 

R$ 

100,00 
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Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

24

GOIABADA tipo cascão. Embalagem plástica
com 500g, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto 
devera ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

40 UND TENERE
R$

3,50 

R$ 

140,00 

25

IOGURTE TIPO CHUPETINHA, natural, sabor
morango, rico em nutrientes. Embalagem com
no mínimo 120 ml, com indicação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade, de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. 

2.000 UND N.VIDA
R$ 

0,60 

R$ 

1.200,00 

26

LEITE, condensado,   tradicional. 
Embalagem com mínimo 395 g, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso liquido e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

250 UND ITALAC
R$ 

3,00 

R$ 

750,00 

27

LEITE,   de    coco,    tradicional,    embalagem,
contendo 500 ml, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. 

200 UND PRONTU
R$

2,00 

R$ 

400,00 

28

MANTEIGA, com sal de primeira qualidade,
com no mínimo 500 g. Embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido. O produto 
devera ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

200 UND DAVACA
R$

7,00 

R$ 

1.400,00 

29

MARGARINA vegetal. Embalagem: pote com
500 g, com identificação do produto.
identificação de fabricante, data de fabricação e
validade.de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde 

500 UND DELICIA
R$

5,00 

R$ 

2.500,00 

30

ÓLEO, comestível,   vegetal   de   soja,   puro, 
refinado, sem colesterol, rico em vitamina E, 
embalagem, contendo 900 ml, com 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e capacidade. O produto 

400 UND SOYA
R$ 

9,00 

R$ 

3.600,00 
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devera ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

31

Maionese tradicional, embalagem contendo 250
g, com   identificação  do  produto,   marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

80 UND ARISCO
R$ 

3,00 

R$ 

240,00 

32

CREME, de leite, tradicional. Embalagem: com
200 g, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade
e capacidade. O produto devera ter registro no
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da
Saude. 

50 UND ITALAC
R$

3,20 

R$ 

160,00 

33

TEMPERO completo, tradicional, sem pimenta,
embalagem, contendo no mínimo 300 g, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido. O produto
devera ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. 

30 UND ARISCO 
R$ 

3,00 

R$ 

90,00 

34

VINAGRE de álcool. Embalagem com 500 ml, 
com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade. O produto 
devera ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

30 UND CASTELO
R$ 

3,00 

R$ 

90,00 

35

Milho de Pipoca, produto proveniente de
matéria-

prima de boa qualidade. Acondicionado em 
embalagem plástica de 500 gramas, contendo 
aidentificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade. 

200 PCT D.ALICE
R$ 

3,50 

R$ 

700,00 

36

MILHO, branco. Embalagem com no mínimo
500G, com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e validade, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

200 PCT D.ALICE
R$ 

3,80 

R$ 

760,00 

37

LEITE, EM PÓ INTEGRAL, tradicional, com no
mínimo 400 g. Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, deve ser enlatado
prazo de validade e peso líquido. O produto
devera ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. 

500 PCT PIRACANJUB A 
R$

7,00 

R$ 

3.500,00 
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38

BISCOITO, tipo   cream   cracker. 
Embalagem dupla contendo no mínimo 400 g, 
com dados de identificacao do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade, peso liquido 
e de acordo com a Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional de Normas e Padrões 
para Alimentos - CNNPA. 

2.500 UND RACINE
R$ 

4,00 

R$ 

10.000,00 

39

BISCOITO, tipo amanteigado, sabor leite,
com no mínimo 400 g, com identificação do
produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso liquido 
e de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

2.500 UND ISABELA 
R$ 

4,00 

R$ 

10.000,00 

VALOR TOTAL: R$ 98.750,00 

LOTE 02 

Item DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDA
DE UNIDADE MARCA VALOR 

UNIT VALOR TOTAL 

01

LINGÜIÇA, SUÍNA, CALABRESA. Embalagem 
a vácuo em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente 01kg, contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais,
de acordo com as portarias do Ministério da
agricultura, n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e da lei municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.

200 KG PIF PAF
R$

28,00

R$

5.600,00 

02

FRANGO, inteiro,   de   primeira   qualidade,  
congelado. Embalagem em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente, 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias 
do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução 
da ANVISA  n.105 de  19/05/99,  da   Lei 
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e 
Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001. 

400 KG MAURICEA 
R$

16,00

R$

6.400,00 
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03

PEITO DE FRANGO, congelado,
acondicionado em filme de PVC transparente 
ou saco plástico 

transparente, validade do produto não poderá
ser inferior a 12 meses, contados a partir da
data de sua entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação
vigente da ANVISA/MS inclusive apresentando,
em sua embalagem, as marcas   e carimbos
oficiais   pertinentes. Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do produto, nome e
CNPJ do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade. 

200 KG MAURICEA 

R$

22,00

R$

4.400,00 

04

SALSICHA, de carne de boi, para hot dog.
Embalagem em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquida, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99. O produto
devera ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. 

200 KG RESENDE

R$

11,00

R$

2.200,00 

05

MILHO, VERDE,   em   conserva.   Embalagem
com  no mínimo 200 g, com dados de
identificação do produto, marca de fabricante,
prazo de validade,  peso liquido e de acordo
com a Resolução RDC 352/2002 - ANVISA. 

70 UND OLE
R$ 

3,50 

R$ 

245,00 

06

EXTRATO, de tomate, concentrado. 
Embalagem com no mínimo 340 g, com 
identificação descrição 
detalhada do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido. O produto 
devera ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

300 UND OLE
R$ 

3,00 

R$ 

900,00 

07

AZEITONA VERDE AZEITONA VERDE; com 
caroço, em conserva, embalagem de vidro, 
transparente e incolor, rotulada segundo 
legislação vigente, declarando marca, nome e 
endereço do fabricante, lote, prazo de
validade, conteúdo líquido e registro no órgão 
competente. Frasco 500 g 

150 UND OLE
R$ 

5,00 

R$
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750,00 

08 
Catchup, molho de consistência pastosa 
composto de tomate, açúcar, sal e 
condimentos Unidade utilizada: frasco 200 g 

30 UND ARISCO
R$ 

2,50 
R$ 

75,00 

09

REFRIGERANTE,   não    alcoólico.    SABOR
COLA, Embalagem PET  contendo   2  
litros.    As seguintes informações deverão ser 
impressas ou colada pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereço, 
composição, data de fabricação ou lote, data 
de validade, normas vigentes e registros nos 
órgãos competentes. Na data da entrega, o 
prazo de validade indicado para o produto, não 
devera ter sido   ultrapassado   na   sua  
metade, tomando-se como referencia a data  
de fabricação ou lote, impressa na embalagem 

400 UND SKIN 

R$ 

4,50 

R$ 

1.800,00 

10

REFRIGERANTE, não alcoólico. SABOR 
LARANJA, Embalagem  PET contendo 2  
litros.    As seguintes informações deverão ser 
impressas ou colada pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ 
do fabricante, marca do produto, endereço, 
composição, data de fabricação ou lote, data 
de validade, normas vigentes e registros nos 
órgãos competentes. Na data da entrega, o 
prazo de validade indicado para o produto, 
não devera ter sido   ultrapassado   na   sua  
metade,   tomando-se   como referencia   a 
data  de fabricação ou lote, impressa na 
embalagem 

400 UND SKIN 

R$ 

4,50 

R$ 

1.800,00 

11

REFRIGERANTE, não alcoólico.  SABORGUARANÁ, Embalagem   PET    contendo    2 
litros.    As 
seguintes informações deverão ser impressas 
ou colada pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço, composição, data 
de fabricação ou lote, data de validade, 
normas vigentes e registros nos órgãos 

400 UND SKIN

R$ 

4,50 

R$ 

1.800,00 
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competentes. Na data da entrega, o prazo de 
validade indicado para o produto, não devera 
ter sido   ultrapassado   na   sua   metade, 
tomando-se   como referencia   a data   de 
fabricação ou lote, impressa na embalagem. 

VALOR TOTAL: R$ 25.970,00 

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 005/2022-SRP. 

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 005/2022-SRP. 

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. 
2.3 – O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigida na Licitação. 

Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos Federais;
4. Prova de regularidade junto ao INSS; 
5. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
6. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.

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, 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 
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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, 
conforme art. 15,  da Lei nº 8.666/93. 

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 prestação de serviços será o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, 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. 

_________________________ 
PEDRO DIAS DA SILVA 

PREFEITURA 

_________________________ 
JOSE NEVES FERREIRA -ME

FORNECEDOR 
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Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000 Telefax: 77 3455-1412 / 
prefeitura@cacule.ba.gov.br

PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 

TESTEMUNHAS: 

__________________________             ________________________ 

CPF:    CPF: 

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000 Telefax: 77 3455-1412 / 
prefeitura@cacule.ba.gov.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 

TESTEMUNHAS: 

__________________________             ________________________ 

CPF:    CPF: 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Casa dos Conselhos  
Avenida Antônio Coutinho, 105, bairro São Geraldo 
CEP 46.300-000, Caculé – Ba  

RESOLUÇÃO N.º 005 CMS DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Aprova as contas e Atesta a 
respeita da Regularidade e 
conformidade da Gestão Financeira 
do Fundo Municipal de Saúde de 
Caculé, referente ao primeiro, 
segundo e terceiro quadrimestre do 
exercício de 2021. 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Caculé/BA, no uso das 

competências que lhe conferem seu Regimento Interno e atribuições 

conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei 

nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e  

CONSIDERANDO: 

1. Lei Complementar n.º 141 de 13 de janeiro de 2012 que regulamenta 

o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 

valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 

saúde; 

2. Artigo 13 da Resolução TCM/BA n.º 1.277/08, que disciplina sobre 

a competência do Conselho Municipal de Saúde especificamente no 

que se refere à fiscalização dos recursos aplicados através do 

Fundo Municipal de Saúde, imputando-lhe a obrigação de emitir 

Parecer a ser enviado ao Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado da Bahia; 

3. Que o Município de Caculé aplicou no exercício de 2021, o 

percentual de 22,80% (vinte e dois inteiros e oitenta centésimos 

percentual) em ações e serviços públicos de saúde, da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que se 

tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º 

do art. 159, todos da Constituição Federal;   

4. Avaliação das Contas, realizada pelo Conselho Municipal de Saúde, 

que opinou pela aprovação sem ressalvas, por unanimidade, por 

gozar de plena conformidade; 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Casa dos Conselhos  
Avenida Antônio Coutinho, 105, bairro São Geraldo 
CEP 46.300-000, Caculé – Ba  

5. Que nas prestações de contas ficou demonstrado que a aplicação 

dos recursos públicos em saúde priorizou o pagamento das despesas 

referente à: remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais de 

saúde e de apoio, inclusive administrativo; aquisição, 

manutenção, conservação das instalações e equipamentos 

necessários à saúde; uso e manutenção de bens e serviços 

vinculados à saúde; aquisição de produtos alimentícios, 

nutrientes e materiais médicos-sanitários e demais materiais 

voltados especificamente para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde; realização de atividades-meio necessárias à implantação 

e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, dentre 

outros. 

RESOLVE: 

Art. 1o Aprovar por unanimidade as contas e a gestão financeira 

do Fundo Municipal de Saúde de Caculé referente ao ano de 2021; 

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data da sua PUBLICAÇÃO, 

revogadas as disposições em contrário.  

Plenário do CMS, Caculé-Ba, 03 de fevereiro de 2022. 

RAIANE SUSI PRATES DE BRITO LOPES 

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Casa dos Conselhos  
Avenida Antônio Coutinho, 105, bairro São Geraldo 
CEP 46.300-000, Caculé – Ba  

5. Que nas prestações de contas ficou demonstrado que a aplicação 

dos recursos públicos em saúde priorizou o pagamento das despesas 

referente à: remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais de 

saúde e de apoio, inclusive administrativo; aquisição, 

manutenção, conservação das instalações e equipamentos 

necessários à saúde; uso e manutenção de bens e serviços 

vinculados à saúde; aquisição de produtos alimentícios, 

nutrientes e materiais médicos-sanitários e demais materiais 

voltados especificamente para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde; realização de atividades-meio necessárias à implantação 

e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, dentre 

outros. 

RESOLVE: 

Art. 1o Aprovar por unanimidade as contas e a gestão financeira 

do Fundo Municipal de Saúde de Caculé referente ao ano de 2021; 

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data da sua PUBLICAÇÃO, 

revogadas as disposições em contrário.  

Plenário do CMS, Caculé-Ba, 03 de fevereiro de 2022. 

RAIANE SUSI PRATES DE BRITO LOPES 

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOMOLOGAÇÃO 

Homologo a Resolução CMS n.º 005 de 03 de fevereiro de 2022, nos termos da Lei n.º 
8.142/90 e Resolução n.º 453, de 10 de maio de 2012 do CNS. 

Gabinete do Prefeito, Caculé-BA, 03 de fevereiro de 2022. 

PEDRO DIAS DA SILVA 
Prefeito Municipal
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PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

Decretos
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PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA
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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 002/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 

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 14/02/2022, às 09:00h,
PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2022, do tipo MENOR PREÇO 
Item, com modo de disputa “ABERTO” para seleção da proposta mais vantajosa para Contratação de 
empresa(s) e/ou pessoa(s) física(s) para prestação de serviços de Transporte Escolar de Alunos da Rede 
Pública de Ensino do Município, 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.
“920943”. 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 002/2022 

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 002/2022 

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 034/2022 

IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Item

VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

VII - FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PARCELADA 

VIII - SESSÃO PÚBLICA: 

DATA: 14/02/2022 
 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 920943, 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 14/02/2022 às 08:45h. 
8.4 - Abertura das propostas: 14/02/2022 às 08:45h. 
8.5 - Início da sessão de disputa de preços: 14/02/2022 às 09:00h. 

IX - OBJETO:

9.1. Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de empresa(s) e/ou pessoa(s) física(s) para prestação de 
serviços de Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município, conforme 
especificações constantes nos Anexos deste Edital. 

9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, a prestação de serviços 
constantes do Anexo I.

9.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão das 
Secretarias requisitantes, pelo prazo de 10 (dez) meses. 
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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 

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.

11.5 - Os equipamentos e veículos solicitados na Proposta de Preços (Anexo I) deste Edital, deverão ser 
apresentados pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame em até 05 (cinco) dias úteis após a publicação da 
Adjudicação do objeto da licitação, das 08:00 às 13:00h, em local indicado pela Prefeitura Municipal de 
Guajeru-Ba, para a realização de VISTORIA DO(S) VEÍCULO(S) pela Administração, para posterior 
homologação e assinatura do contrato.

11.5.1 - Em hipótese alguma será admitido a apresentação do Dimensionamento dos Equipamentos 
somente por via de comprovante de compras ou similares, deverá ser apresentado todo os veículos 
para serem vistoriados; 

11.5.1.1 - Na vistoria do veículo a ser vistoriado pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, a 
licitante deverá apresentar: 
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a) Cópia do Documento de Licenciamento do Veículo com data de validade vigente; 
b) Cópia da Documentação do Condutor do Veículo (CNH na Categoria “D” ou “E”);
c) Contrato assinado com o condutor e a licitante ou prova de vinculo entre o mesmo, devendo estes 

contrato/prova de vínculo ser com assinaturas das partes com reconhecimento de firma em cartório, 
e acompanhado dos documentos de identificação (RG, CPF, Comprovante de Residência). 

11.5.2 - O não cumprimento do item 11.5, 11.5.1 e 11.5.1.1 pela empresa vencedora caracteriza 
desclassificação automática da empresa, devendo a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba convocar (caso 
tenha) o segundo colocado no certame para cumprir a mesma obrigatoriedade dentro de um prazo de até 03 
(três) dias úteis; 

11.5.3 - Na hipótese de não ser possível declarar a empresa vencedora durante a sessão de julgamento de 
Proposta de Preços e Documentos de Habilitação que ocorrerá no dia e horário indicado no item VIII deste 
Edital, o prazo para a apresentação dos veículos para vistoria, conforme previsto no item 11.5 deste Edital, 
será de até 05 (cinco) dias úteis após ser declarado o(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, devendo a data 
da vistoria dos veículos ser divulgada juntamente com a decisão do(s) recurso(s) no Diário Oficial do 
Município.

11.5.4 - Não será permitido a subcontratação de veículos pela(s) licitante(s), ou seja, os veículos 
deverão ser de propriedade da licitante. 

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; 

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 
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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 a Pregoeira 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 à Pregoeira 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. 

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 da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA 

14.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 
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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 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas; 

14.5.1 - 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.

15.2 - 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. 

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

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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, 
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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.

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. 
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17.7 - Os licitantes PESSOA JURÍDICA 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:

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) Alvará de Funcionamento da empresa emitido pelo Município ao qual seja o território sede da 
empresa licitante, do ano corrente. 

d) 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; 

e) 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; 

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

g) 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 
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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 -MEI.
b.1) A licitante fica obrigada a comprovar, na data de apresentação das propostas, por intermédio de seu 
Balanço Patrimonial, que possui Capital ou Patrimônio Líquido Mínimo no valor que corresponda a 
aproximadamente 10% (dez por cento) do Valor Global proposto para o objeto licitado. 

17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 

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, com data 
recente, de que não está declarada inidônea ou suspensa, por qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 
97 da Lei 8.666/93, e que não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer 
entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta. 

17.7.8 - Declaração Formal assinada pelo licitante ou representante legal, que dispõe dos veículos e 
condutores adequados e disponíveis, necessárias a execução do objeto da presente licitação e de sua 
disponibilidade à data e horário de vistoria conforme previsto no item 10.5 deste Edital, ficando 
condicionado ao cumprimento do prazo estipulado para a posterior homologação. 

17.7.9 - Declaração formal da licitante, declarando sobre sua responsabilidade atender os pressupostos 
exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro em seu Capítulo XIII, sob as penas cabíveis, conforme prescreve 
o § 6º, do Art. 30 da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
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17.7.10 - 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 - Os licitantes PESSOA FÍSICA deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

17.8.1 - Cópia da Identidade; 

17.8.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF); 

17.8.3 - Comprovante de residência; 

17.8.4 - Prova de Regularidade de Débito com as Fazendas Estadual e Municipal;

17.8.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da Pessoa Física, 
mediante Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

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

17.8.7 - 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. 

17.8.8 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, com data 
recente, de que não está declarada inidônea ou suspensa, por qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 
97 da Lei 8.666/93, e que não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer 
entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta. 

17.8.9 - Declaração Formal assinada pelo licitante ou representante legal, que dispõe do veículo e condutor 
adequado e disponível, necessários à execução do objeto da presente licitação e de sua disponibilidade à data 
e horário de vistoria conforme previsto no item 10.5 deste Edital, ficando condicionado ao cumprimento do 
prazo estipulado para a posterior homologação. 

17.8.10 - Declaração formal da licitante, declarando sobre sua responsabilidade atender os pressupostos 
exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro em seu Capítulo XIII, sob as penas cabíveis, conforme prescreve 
o § 6º, do Art. 30 da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

17.8.11 - 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. 
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17.9 - 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.

17.10 - 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. 

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

17.11 - 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. 

17.12 - 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. 

17.13 - 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. 

17.14 - 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. 

17.15 - 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. 

17.16 - 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.

17.17 - 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 anexada no Sistema Licitacoes-e no prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante for Declarada Vencedora 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. 
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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. 

18.1.5 - O Descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como consequência a 
desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada vencedora. 

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: 

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. 

Ano 11 - 09/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1295 - PÁGINA 48

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 002/2022 - Pag. 16 

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 

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. 

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. 
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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(s) empresa(s) 
vencedora(s), para, após isso, cumprimento da exigência do item 10.5 deste Edital, e 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 CONTRATAÇÃO 

22.1 - A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 
8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, 
devendo comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia. 

22.2 - Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.  

22.3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é 
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e 
verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo 
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação. 

22.4 - O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e será emitido para o 
CNPJ informado na proposta de preços. 

22.5 - 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; 

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. 
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22.6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, 
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de 
aditamento.

22.7 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que se trata o item 22.5, alínea (a) ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as 
demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da 
contratação. 

22.7.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação 
do aviso por publicação no Diário Oficial do Município. 

22.8 - O contrato será celebrado com duração de 10 (dez) meses contados da data de sua assinatura, e poderá ser 
prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na legislação vigente, limitada a 60 
(sessenta) meses, conforme Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

XXIII - CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO 

23.1 - Os serviços que deverão ser prestados no Município de Guajeru-Ba e serão medidos nas datas finais de 
cada período de aferição mensal, incluindo-se na medição os serviços executados ou quaisquer tarefas 
mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada. 

23.2 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba pagará à(s) contratada(s), pelos serviços efetivamente executados, 
os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a 
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser 
respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária. 

23.3 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final de cada período de 
aferição dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento 
que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Guajeru-Ba. 

23.4 - O pagamento será efetuado com base na apresentação de Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, após o devido 
atestado de realização dos serviços pela Contratada à Contratante e que constituem objeto do presente ajuste. 

23.5 - Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhará a nota fiscal de execução do 
serviço, não poderá ultrapassar a tabela referencial de preço máximo (Anexo I). 

23.6 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba não aceitará recibo como documento fiscal. 

23.7 - O prazo contratual para a execução dos serviços será de 10 (dez) meses, a contar da primeira ordem de 
inícios dos serviços. 

23.8 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na legislação vigente, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações. 

Ano 11 - 09/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1295 - PÁGINA 51

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 002/2022 - Pag. 19 

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 

23.8.1 - Os preços poderão ser reajustados em eventuais prorrogações, desde que tenha decorrido pelo 
menos 12 (doze) meses do início da prestação dos serviços e seja devidamente comprovado a necessidade 
pelas partes envolvidas e a Administração concorde: 

23.9 - As despesas dos serviços acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos: 

Dotação orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação 
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: 3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com Locomoção 
Classificação Econômica: 3.3.90.36.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Física 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 

XXIV- 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 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, 
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 pela 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 à prestação de serviços 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 
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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 da prestação de serviços, 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 a prestação de serviços contratadas 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. 

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 da prestação dos serviços objeto do contrato. 

XXV - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO 

25.1 - 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; 

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

25.3 - O prazo da realização do serviço é de 10 (dez) meses, a partir da assinatura do presente contrato, podendo 
ser prorrogado por igual período, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme Lei nº 8.666/93. 

25.4 - No caso da prorrogação a empresa deverá apresentar à documentação equivalente a exigida para 
habilitação do Pregão Presencial nº 002/2022, com exceção da Qualificação Técnica. 
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XXVI - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO 

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

XXVII - RESCISÃO 

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

27.2 - 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. 

27.3 - 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. 

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

XXVIII - DAS PENALIDADES 

28.1 - 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.  

28.2 - 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. 

28.3 - 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. 

28.4 - 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: 

28.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

28.4.2 - Multa por atraso imotivado da prestação de serviços objeto do contrato, nos prazos abaixo definidos: 
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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 da prestação de serviços 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 da prestação de serviços; 
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 da prestação de serviços objeto do contrato. 

28.4.3 - 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%; 

d) paralisar a prestação de serviços 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%. 

28.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o 
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 28.4.  

28.6 - 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. 

28.7 - 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. 

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

28.9 - 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. 

28.10 - 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. 
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28.11 - 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. 

28.12 - 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. 

XXIX - DOS ANEXOS 

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

a) Anexo I - Modelo de Proposta de Preços 
b) Anexo II - Modelo de Procuração (Credencial); 
c) Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação; 
d) Anexo IV - Declaração do Menor; 
e) Anexo V - Minuta de Contrato; 
f) Anexo VI - Modelo de Declaração de ME ou EPP; 
g) Anexo VII - Termo de Referência. 

XXX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

30.1 - 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.

30.2 - 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.

30.3 - 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. 

30.4 - 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.

30.5 - 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. 

30.6 - 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 

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

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

30.9 - 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. 
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30.10 - 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. 

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

30.12 - 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. 

30.13 - 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. 

XXXI - FORO 

31.1 - 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, 02 de Fevereiro de 2022. 

Vera Lúcia Teixeira dos Santos 
Pregoeira Municipal 

Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 
ANEXO I - MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 

Objeto: Prestação de serviços de Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município. 

LICITANTE: 
END. COMERCIAL: UF:
CEP: FONE/FAX: CONTATO: 
INSC. MUNICIPAL: CNPJ: E-MAIL:
DATA: 14/02/2022 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE PRESTAÇÃO: 10 (DEZ) MESES 

LINHA 
Nº 

TIPO DE 
VEÍCULO LOCALIDADES PERCORRIDAS 

QUANTIDADE DE ALUNOS 
TRANSPORTADOS POR 

TURNO 

KM
DIÁRIOS 

QUANT. DIAS 
LETIVOS

PREVISTO 

QUANT.
TOTAL VALOR 

MAT. VESP. NOT. KM RODADOS/ 
ANO LETIVO 

UNITÁRIO
POR DIA 

VALOR
TOTAL

1 MICRO-
ONIBUS

Remelia, Caatinga,Curralinho, Balão,João 
Estevão, Lagoa do Canto, Cercado, Água Verde, 
Campo Frio, Sanguessuga. 

17     34 200 6.800 R$170,00 R$34.000,00

2 MICRO-
ONIBUS

Lagoa da Baixa do Morro, Maxixe, Capinal, 
Descoberto, Lagoa do Mato Lagoa das Pedras , 
Vereda Compridra, Lagoa da Jurema, Lagoa 
Rasa, Lagoa Grande, Cancela 

20     43 200 8.600 R$166,00 R$33.200,00

3 VAN Baixa Grande, Picadas 3 9   36 200 7.200 R$150,00 R$30.000,00
4 VAN Guariba, Sapé, São Domingos, Cancela 12 14   34 200 6.800 R$150,00 R$30.000,00

5 VAN 
Agua Clara, Lagoa do Tamboril, Lagoa das 
Baraúnas, Tanquinho, Cabeça do Boi, 
Olaria,Mangueira, Guajeru

14     46 200 9.200 R$150,00 R$30.000,00

6 MICRO-
ONIBUS

Guariba, São Domingos, Cainana, Picadas, 
Furados,Jacaré, Suçuarana, Guajeru 26     52 200 10.400 R$200,00 R$40.000,00 

7 ONIBUS

Lajedo, Arrecife, Curralinho, Água Verde, 
Caatinga, Balão, Dois Riachos, João Estevão, 
Campo Frio, Lagoa das Pedras, Sanguessuga, 
Furna, Guajeru 

43     99 200 19.800 R$279,00 R$55.800,00
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8 MICRO-
ONIBUS

Mocozinho, Riacho das Pedras, Fonte Velha, 
Curralinho, Caatinga, Remelia, Calabá, Água 
Verde, Campo Frio,Belém, Sanguessuga. 

  17   59 200 11.800 R$217,00 R$43.400,00

9 MICRO-
ONIBUS

Lagoa do Mato,Descoberto,Bananeira, Capinal, 
Maxixe,Lagoa da Baixa do Morro Lagoa das 
Pedras, Vereda Comprida, Lagoa da Jurema, 
Lagoa Rasa, Lagoa Grande, Cancela 

  20   52 200 10.400 R$200,00 R$40.000,00

10 MICRO-
ONIBUS

Agua Clara, Lagoa Tamboril, Lagoa das 
Baraunas,Tanquinho,Salto do Veado, Olaria, 
Guajeru 

26   45 200 9.000 R$174,00 R$34.800,00

11 VAN 
Tabuleiro de Dentro, Imbé, Lagoa do Arroz, 
Pedra Preta, Baraúnas, Caraíbas, Mocozinho, 
Cruz, Verde, Periperi, Guajeru. 

    6 70 200 14.000 R$185,00 R$37.000,00

12 VAN 
Lagoa do Junco, Furados dos Porcos, Sambaiba, 
Capinhão, Salto do Veado, Mexeriqueira, 
Olaria, Guajeru. 

    9 50 200 10.000 R$160,00 R$32.000,00

13 VAN 
Muriçoca,Lagoa do Mandacaru, Humaitá, Lagoa 
dos Binos, Bananeira, Descoberto, Tapagem de 
Pedra, Cancela. 

13     50 200 10.000 R$160,00 R$32.000,00

VALOR TOTAL
Total de 
KM por 

Dia
670 Total de Dias 

ANO LETIVO 134.000 R$2.361,00 R$472.200,00 

OBS. 01: Valor será para um período de 10 (dez) meses e todos os custos e despesas com insumos (inclusive combustíveis), manutenções preventivas e corretivas 
necessárias para a prestação dos serviços, estão inclusas nesta proposta de preços. 

DECLARAMOS, SOB PENA DA LEI, QUE: 

Tomamos conhecimento de todas as linhas/roteiros onde serão prestados os serviços e que temos pleno conhecimento do objeto a ser licitado e que aceitamos
integralmente as dificuldades e que estamos plenamente capacitados para a execução dos serviços; 
Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da presente proposta de preços; 
Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexo, comprometendo-nos a proceder a prestação dos 
serviços objeto da presente licitação; 
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta. 
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Eu, ......................................................................... abaixo assinado, representante da empresa ............................................................................. declaro ter tomado 
conhecimento de todas as condições referente à prestação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico nº 002/2022, e assim sendo, me comprometo a prestá-lo 
fielmente pelo conforme valores  propostos acima e especificado na Planilha Orçamentária, cumprindo todas as normas regulamentares para a sua prestação. 
Declaramos ainda que já estão incluídos nos preços ofertados nesta Planilha Orçamentária todos os custos e despesas necessários à perfeita execução do objeto 
desta licitação. 

____________________________, _____de __________________ de _______. 

_____________________________________________________
 Razão Social: 
 CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

Ano 11 - 09/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1295 - PÁGINA 60

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 002/2022 - Pag. 28 

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 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

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 _______. 

_____________________________________________________ 
 Razão Social: 
 CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

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 _______. 

_____________________________________________________ 
 Razão Social: 
 CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

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 _______. 

_____________________________________________________ 
 Razão Social: 
 CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO Nº  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
GUAJERU-BA  E 
......................................................................

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, neste ato 
representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE
e a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº ............................, com
endereço comercial .................................., Bahia, representado neste ato por pelo(a) o(a) Sr.(a) .............................,
brasileiro(a), casado(a), administrador(a)  de empresas, portador(a)  da cédula  de identidade nº ............., emitida pela 
SSP/......., inscrito(a)  no CPF sob o n° .................., com endereço na .................................., aqui denominada
CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores 
alterações, Lei nº 10.520/02, e no Pregão Eletrônico nº 002/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços,  mediante as cláusulas e condições seguintes: 

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a Prestação de serviços de Transporte Escolar de Alunos da Rede 
Pública de Ensino do Município, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital de Pregão Eletrônico 
n° 002/2022.

1.2 - A contratação dos SERVIÇOS submete-se à Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores alterações. 

1.3 - A presente contratação está sendo formalizada de forma direta, por Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico 
n° 002/2022, com base no, do art. 11, da Lei nº 10.520/02. 

1.4 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na 
prestação de serviços objeto do presente contrato, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

2.1 - Os pagamentos, objeto deste contrato, serão efetuados diretamente à Contratada ou representante legal, através 
da Tesouraria Municipal, conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 

Dotação Orçamentária: 

Órgão: .................................................................
Programa/Atividade: ................................................................. 
Classificação Econômica: .................................................................

III - CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E VALORES

3.1 O Preço Global para execução dos serviços é de R$ ...................................(...............................) de forma 
parcelada conforme medição nas datas finais de cada período de aferição mensal, incluindo-se na mensuração os 
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serviços executados ou quaisquer tarefas mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da 
Proposta de Preços aprovada. 

3.2 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição dos 
serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento que deverão ser 
aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba. 

3.3 - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
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. 

3.4 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente 
devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não 
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 

4.1 - Este contrato será celebrado com duração de 10 (dez) meses contados da data de sua assinatura e poderá ser 
prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na legislação vigente, limitada a 60 (sessenta) 
meses, conforme Lei nº 8.666/93. 

4.2 - Os preços poderão ser reajustados em eventuais prorrogações, desde que tenha decorrido pelo menos 12 (doze) 
meses do início da prestação dos serviços e seja devidamente comprovado a necessidade pelas partes envolvidas e a 
Administração concorde. 

V - CLÁUSULA QUINTA - 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 Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelos serviços 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, 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 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 pela execução dos serviços, objeto deste Contrato; 
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; 
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b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços 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 da prestação dos serviços, 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) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a 
funcionários de terceiros contratados; 

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

k) 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; 

l) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados se realizem com esmero e 
perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

m) 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; 

n) Deverá cumprir do Código de Trânsito Brasileiro e todas as normas e leis pertinentes aos serviços objeto 
deste certame, e responder diretamente por qualquer ocorrência que esteja em desacordo com as normas 
vigentes;

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

VI - CLÁUSULA SEXTA - 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 dos serviços, 
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 dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as áreas onde serão realizados os serviços, 
objeto deste contrato. 

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, as seguintes multas e 
penalidades, sem prejuízo das sanções legais e responsabilidades civil e criminal: 
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a) 0,1 % um décimo por cento)) ao dia incidente sobre o valor do serviço contratado, até o trigésimo dia de 
atraso, por serviço não realizado; 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do serviço contratado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, por 
serviço não realizado, com o conseqüente cancelamento da Nota de Empenho ou documento equivalente. 

c) Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de Saúde de Guajeru-Ba, não serão considerados 
como inadimplemento contratual. 

7.2 - Além destas multas, o não cumprimento das cláusulas ou condições estipuladas no Instrumento Contratual, 
sujeitará a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor apurado para pagamento no mês 
em que se verificar a ocorrência. 

7.3 - As multas previstas nos subitens anteriores não serão aplicadas de modo cumulativo. 

7.4 - Os valores das referidas multas serão descontados da CONTRATADA, mediante desconto a ser efetuado em 
qualquer fatura ou crédito, em seu favor, que mantenha junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

7.5 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à CONTRATADA 
logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato, pelas citadas obrigações. 

7.6 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas e/ou danos que 
do seus atos  venham acarretar ao CONTRATANTE. 

7.7 - As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas diretamente a tesouraria 
da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua comunicação, ou, ainda, 
quando for o caso, cobradas judicialmente. 

7.8 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação. 

7.9 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

O presente contrato não implica, para a CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou indireta, de 
qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a salvo de qualquer litígio, 
assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal utilizado para o 
cumprimento do presente ajuste. 

IX - CLÁUSULA NONVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO 

9.1 - 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. 

9.1.1 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. ..............................................., 
ocupante do cargo ..........................................., como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização 
do presente contrato. 

9.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total 
responsabilidade na execução do contrato. 
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9.3 - O prazo da realização do serviço é de ......../......./20..... a 31/12/20....., a partir da assinatura do presente contrato, 
podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 60 (sessenta meses), conforme Lei nº 8.666/93. 

9.4 - No caso da prorrogação a empresa deverá apresentar à documentação equivalente a exigida para habilitação do 
Pregão Eletrônico n° 002/2022, com exceção da Qualificação Técnica - 14.1.4 do Edital. 

X - CLÁUSULA DÉCIMA- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

10.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA: 

10.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

10.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão 
dos serviços, nos prazos estipulados; 

10.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços; 

10.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

10.1.5 - É vetada a subcontratação de veículos, a associação do CONTRATADO com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da 
CONTRATANTE;

10.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da 
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores; 

10.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 67 da Lei número 8.666/93 de 21/06/93. 

10.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;  

10.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA, 
assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, necessárias de forma a permitir a 
conclusão dos serviços, sem prejuízo à Administração. 

10.1.9 - A dissolução da CONTRATADA; 

10.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a 
execução do contrato; 

10.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas: 

10.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 
10.1.1 a 10.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93; 

10.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE;

10.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente da CONTRATANTE; 
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10.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 

- Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

10.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor;

Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, não cabe ao 
Contratado direito a qualquer indenização e o mesmo deverá reconhecer os direitos da administração, em caso de 
rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS 

11.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele 
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados, 
sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE. 

11.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando 
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA. 

11.3 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico n° 002/2022,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA. 

11.4 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências 
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES. 

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- COBRANÇA JUDICIAL 

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, 
título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre 
que possível. 

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO 

13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.   

13.2 - E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

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

 ________________________________ ________________________________ 
 ......................................... ......................................... 
 Prefeito Municipal Empresa Contratada 

Testemunhas:

________________________ 
CPF:
________________________
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI 

Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa 
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 
Individual-MEI 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 002/2022 

ANEXO VII 

TERMO DE REFERÊNCIA 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 

OBJETO:

Contratação de empresa(s) e/ou pessoa(s) física(s) para prestação de serviços de Transporte Escolar de Alunos 
da Rede Pública de Ensino do Município, por preço unitário por linha/rota nele incluídos todos os impostos, 
tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros, lucros, salários, aluguéis e demais 
despesas inerentes. 

1. DOS VEÍCULOS 

1.1 Dos veículos será exigido: 

1.1.1 - Capacidade homologada compatível com a quantidade de alunos da linha/rota descrita no Anexo I do 
Edital, assentos para passageiros. 

1.1.2 - Em caso de qualquer avaria nos veículos, a Contratada deverá responsabilizar-se, substituindo-os, de 
modo a evitar a interrupção dos serviços do Transporte, daquela linha/rota. 

1.1.3 - A Contratada fica obrigada a manter os veículos, equipamentos e materiais necessários ao bom 
desempenho da Prestação dos Serviços devem estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção 
necessárias à execução dos serviços. 

1.1.4 - Os veículos deverão estar em conformidade com as normas expedidas pelo CONTRAN/ DENATRAN e 
Portaria DETRAN nº 1153, de 26/08/2002. 

1.1.5 - Os veículos deverão ser submetidos à inspeção inicial e semestral, Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba 
para verificação dos equipamentos obrigatórios, de segurança, bem como as condições de trafegabilidade do 
veículo, que expedirá documento comprobatório de inspeção. 

1.1.6 - As inspeções semestrais serão observadas os seguintes itens do veículo: 

a) Comprovação da adequação do mesmo às exigências da Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

b) Situação de Licenciamento do Veículo, que deverá estar vigente. 

1.1.7 - O veículo não aprovado na inspeção será impedido de prestar o serviço e será notificado(a) o(a) 
contratado(a), tendo o(a) mesmo(a) o prazo de até 08 (oito) dias úteis para substituição do veículo notificado ou 
regularização das pendências, sob pena de perder o direito de realizar o transporte. 

1.1.8 Fica vedada a aposição de inscrições, anúncios, painéis decorativos e pinturas nas áreas envidraçadas do 
veículo.
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2. DOS RECURSOS HUMANOS:

2.1 DOS CONDUTORES: 

2.1.1 - Será necessário ter experiência na prática de serviços relacionados ao objeto do certame, bem como 
atender as demais condições estabelecidas Código de Trânsito Brasileiro, no momento da assinatura do contrato. 

2.2 DA SUBSTITUIÇÃO: 

2.2.1 Os requisitos referentes aos condutores deverão ser exigidos no momento da contratação, ou sempre que 
houver substituição dos mesmos. 

3. DOS PRAZOS: 

3.1 A contratação vigerá pelo período de 10 (dez) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogada por 
iguais e sucessivos períodos, desde que haja interesse da Administração. O pagamento será realizado quando da 
prestação de serviços, ou seja, nos períodos letivos para as rotas escolares. 

4. DAS ROTAS, QUANTITATIVOS DE VEICULOS, QUILOMETRAGENS:

LINHA 
Nº 

TIPO DE 
VEÍCULO 

LOCALIDADES 
PERCORRIDAS 

QUANTIDADE DE ALUNOS 
TRANSPORTADOS POR TURNO 

KM 
DIÁRIOS 

QUANT. DIAS 
LETIVOS

PREVISTO 

QUANT. 
TOTAL 

MAT. VESP. NOT. 

KM 
RODADOS/ 

ANO
LETIVO 

1 MICRO-
ONIBUS

Remelia, Caatinga,Curralinho, 
Balão,João Estevão, Lagoa do 
Canto, Cercado, Água Verde, 
Campo Frio, Sanguessuga. 

17     34 200 6.800 

2 MICRO-
ONIBUS

Lagoa da Baixa do Morro, 
Maxixe, Capinal, Descoberto, 
Lagoa do Mato Lagoa das 
Pedras , Vereda Compridra, 
Lagoa da Jurema, Lagoa 
Rasa, Lagoa Grande, Cancela 

20     43 200 8.600 

3 VAN Baixa Grande, Picadas 3 9   36 200 7.200 

4 VAN Guariba, Sapé, São 
Domingos, Cancela 12 14   34 200 6.800 

5 VAN 

Agua Clara, Lagoa do 
Tamboril, Lagoa das 
Baraúnas, Tanquinho, Cabeça 
do Boi, Olaria,Mangueira, 
Guajeru 

14     46 200 9.200 

6 MICRO-
ONIBUS

Guariba, São Domingos, 
Cainana, Picadas, 
Furados,Jacaré, Suçuarana, 
Guajeru 

26     52 200 10.400 

7 ONIBUS

Lajedo, Arrecife, Curralinho, 
Água Verde, Caatinga, Balão, 
Dois Riachos, João Estevão, 
Campo Frio, Lagoa das 
Pedras, Sanguessuga, Furna, 

43     99 200 19.800 
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Guajeru 

8 MICRO-
ONIBUS

Mocozinho, Riacho das 
Pedras, Fonte Velha, 
Curralinho, Caatinga, 
Remelia, Calabá, Água Verde, 
Campo Frio,Belém, 
Sanguessuga.

  17   59 200 11.800 

9 MICRO-
ONIBUS

Lagoa do 
Mato,Descoberto,Bananeira, 
Capinal, Maxixe,Lagoa da 
Baixa do Morro Lagoa das 
Pedras, Vereda Comprida, 
Lagoa da Jurema, Lagoa 
Rasa, Lagoa Grande, Cancela 

  20   52 200 10.400 

10 MICRO-
ONIBUS

Agua Clara, Lagoa Tamboril, 
Lagoa das 
Baraunas,Tanquinho,Salto do 
Veado, Olaria, Guajeru 

26   45 200 9.000 

11 VAN 

Tabuleiro de Dentro, Imbé, 
Lagoa do Arroz, Pedra Preta, 
Baraúnas, Caraíbas, 
Mocozinho, Cruz, Verde, 
Periperi, Guajeru. 

    6 70 200 14.000 

12 VAN 

Lagoa do Junco, Furados dos 
Porcos, Sambaiba, Capinhão, 
Salto do Veado, 
Mexeriqueira, Olaria, 
Guajeru.

    9 50 200 10.000 

13 VAN 

Muriçoca,Lagoa do 
Mandacaru, Humaitá, Lagoa 
dos Binos, Bananeira, 
Descoberto, Tapagem de 
Pedra, Cancela. 

13     50 200 10.000 

5. DESCRITIVO DE ITINERÁRIOS: 

Informações sobre os Itinerários com descrição das Linhas/Rotas ficarão à disposição dos interessados na sede de 
Prefeitura.

6. Disposições Gerais: 

6.1 O(a) contratado (a) fica obrigado(a) a ATENDER às Unidades Escolares observando o horário de início e final 
das aulas, de forma que os alunos não sejam prejudicados em carga horária, ou seja, deverão ser entregues à escola 
até o horário do início das aulas e recolhidos somente após o término das mesmas. 

6.2 Fica estabelecido um limite de 15 (quinze) minutos para o recolhimento dos alunos, que serão transportados aos 
seus respectivos domicílios ou “paradas de ônibus”, dentro das linhas/rotas estabelecidas neste edital. 

6.3 Constituir-se-ão exceções, casos em que as atividades pedagógicas estendam-se após o horário costumeiro, que 
o(a) contratado(a) deverá ser avisado(a) com antecedência por escrito pela Secretaria Municipal de Educação. 

6.4 Todas as despesas com manutenção de frota, funcionários, encargos e tributos a que vier incidir serão de total 
responsabilidade do(a) Contratado(a). 

6.5 Em caso de quebra de veículos, o(a) Contratado(a) deverá responsabilizar-se, substituindo-os, de modo a evitar a 
interrupção dos serviços do Transporte, daquela LINHA/ROTA. 
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6.6 O(a) Contratado(a) deverá orientar o(s) condutor(es) do(s) veículo(s), bem como demais funcionários da mesma, 
quanto à observação concernente ao trato dos alunos, estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e demais 
legislações voltadas ao menor, sob pena de responderem judicialmente por seus atos e de seus contratados. 

6.7 O(a) Contratado(a) não poderá transportar alunos, fora do horário das aulas, para qualquer outra atividade, sem 
autorização da Secretaria Municipal de Educação, por escrito, que se manifestará no caso de Projetos e Programas
onde houver atividades em contra turno. Não poderá ocorrer o transporte de familiares de alunos, salvo nos casos 
autorizados por escrito pela Secretaria Municipal de Educação. 

6.8 O(a) Contratado(a) fica obrigado(a) a Fornecer e exigir de seus funcionários/contratados o uso de todos os 
equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela Fiscalização.  

6.9 O(a) Contratado(a) fica obrigada a Afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem ônus para o Município, qualquer 
funcionário que, por solicitação da Fiscalização, não deva continuar a participar da execução dos serviços, desde que 
devidamente justificado. 

7. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO:

7.1 Os serviços serão prestados nos dias letivos previstos no calendário escolar, homologado pela Secretaria 
Municipal de Educação. A interrupção dos serviços dar-se-á nas férias e recessos escolares.  

7.2 Os horários de chegada e partida deverão ser rigorosamente obedecidos.  

7.3 O motorista também será identificado com crachá, devidamente uniformizados e com foto recente, indicando o 
nome de seu contratante e seus dados pessoais.  

7.4 O motorista deverá zelar para que os alunos permaneçam sentados quando o veículo estiver em movimento, 
priorizando a capacidade do veículo e também exigir o correto uso do cinto de segurança.  

7.5 O motorista deverá zelar para que os alunos embarquem e desembarquem do veículo nos locais indicados no 
contrato, zelando pela segurança dos mesmos. 

7.6 O motorista deverá manter a porta do veículo fechada, durante todo o percurso.  

7.7 O motorista deverá comunicar à Unidade Escolar e Secretaria Municipal de Educação, de imediato, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique durante a execução dos serviços.  

7.8 A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e de posse do condutor.  

8. VISITA TÉCNICA: 

8.1 O(a) interessada(o), ao seu interesse, poderão realizar visita nos locais onde serão executados os serviços, com 
base nos mapas elaborados pela Secretaria Municipal de Educação, e, caso necessite de alguma informação, deverá 
solicitá-las na sede da Secretaria Municipal de Educação. 

9. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

9.1 Serão utilizadas para o pagamento da Prestação de serviços de Transporte escolar, as seguintes dotações 
orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação 
Projeto/Atividade: 2.121 - Manutenção do Sistema de Transporte Escolar
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 40% 
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Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE 
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com Locomoção 
Classificação Econômica: 3.3.90.36.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Física 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 

Secretaria Municipal de Educação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.284.658/0001-14 

AVISO DE ERRATA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, torna público, para conhecimento, a ERRATA (Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis – alínea “b” do item 17.7.3 do Edital, é dispensado para Microempreendedores 
Individuais -MEI)  do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022, que foi publicado no Diário Oficial do Município 
(https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial), na Edição 020-2022, no dia 04/02/2022, conforme 
a seguir especificado: 

Onde se Lê: 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. 

Leia-se: 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 -MEI.

Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
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DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2022 

Considerando o teor de parecer formulado pela Assessoria Jurídica desse município, 

após consulta realizada, sem nada mais evocar e utilizando os fundamentos jurídicos 

ali expostos, decido, nos termos do Art. 109, parágrafo 4º da Lei 8666/93, por 

conhecer do Recurso interposto pela empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO 
BARROS EIRELI, porque presente todos os requisitos legais necessários para tanto, 

e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A DECISÃO 
ANTERIOR proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio irreformável pelos seus 

próprios fundamentos, prosseguindo-se com os demais procedimentos da licitação.  

Eis a decisão. 

Ibiassucê/BA, 09 de fevereiro de 2022. 

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES 
Prefeito Municipal de Ibiassucê/Ba 
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DECISÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2022 

Considerando o teor de parecer formulado pela Assessoria Jurídica desse município, 
após consulta realizada por esse pregoeiro e equipe de apoio, sem nada mais evocar, 
utilizando os fundamentos jurídicos ali expostos, decidimos por conhecer do Recurso 
interposto pela empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI, porque 
presente todos os requisitos legais necessários para tanto, e, no mérito, MANTER A 

DECISÃO ANTERIOR, conforme fundamentação acima exposta, fazendo o Recurso 
Administrativo, nesse ato, subir à autoridade julgadora para que decida na forma do 
artigo 109, parágrafo 4º da Lei 8666/93.

Eis a decisão. 

Ibiassucê/BA, 09 de fevereiro de 2022. 

BRUNO ALMEIDA PEREIRA
Pregoeiro  

      JOSÉ CARLOS A. PRATES   GUTEMBERG CARDOSO FILHO 
               Equipe de Apoio               Equipe de Apoio 
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Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUÇÊ/BA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00001/2022

Às 10:54 horas do dia 09 de fevereiro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. FRANCISCO ADAUTO
REBOUCAS PRATES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00052022, Pregão nº 00001/2022. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Obras Civis de Pavimentação Asfáltica
Descrição Complementar: Manutenção e o recapeamento asfáltico de vias públicas municipais e estradas, com a utilização de concreto betuminoso usinado
quente - CBUQ, incluindo mobilização e desmobilização
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.007.598,8500 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: SEVIA CONSTRUTORA LTDA , pelo melhor lance de R$ 849.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/02/2022
10:50:45 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SEVIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF:

18.288.923/0001-56, Melhor lance: R$ 849.000,0000

Homologado 09/02/2022
10:54:53

FRANCISCO ADAUTO
REBOUCAS PRATES

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUÇÊ/BA

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00001/2022

Às 10:50 horas do dia 09 de fevereiro de 2022, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00001/2022, referente ao Processo nº 00052022, a
autoridade competente, Sr(a) FRANCISCO ADAUTO REBOUCAS PRATES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro
Resultado de Julgamento. 

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 1
Descrição: Obras Civis de Pavimentação Asfáltica
Descrição Complementar: Manutenção e o recapeamento asfáltico de vias públicas municipais e estradas, com a utilização de concreto betuminoso usinado
quente - CBUQ, incluindo mobilização e desmobilização
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.007.598,8500 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: SEVIA CONSTRUTORA LTDA , pelo melhor lance de R$ 849.000,0000 .

Visualizar Recurso do Item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 09/02/2022
10:50:45

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SEVIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 18.288.923/0001-56, Melhor lance: R$
849.000,0000

Fim do documento
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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 

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS 
CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022.  

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jacaraci informa o 
resultado da análise da documentação apresentada pelos interessados no 
credenciamento e contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de medicamentos 
éticos e genéricos com descontos predefinidos, dos quais o Fundo Municipal de Saúde não 
possua em estoque, através de requisições/autorizações emitidas pelo Fundo Municipal de 
Saúde do município de Jacaraci para entrega direta ao paciente na sede do município, 
conforme lista nominal, abaixo: 

EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO 
ANANIAS SILVA JUNIOR DE JACARACI - ME 33.854.407/0001-35 HABILITADA 

FARMACIA BENICIA E PABLO LTDA - ME 22.106.849/0001-87 HABILITADA

FARMACIA RR LTDA - ME 13.107.513/0001-48 HABILITADA

DROGARIA MAIS SAUDE COMERCIO DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34.325.552/0001-91 HABILITADA 

PAULA DE SOUSA BONFIM - ME 28.479.486/0001-01 HABILITADA 

FARMACIA PEDRO INACIO LTDA - ME 23.871.844/0001-03 HABILITADA 

Impende salientar que, apesar da primeira análise de documentos, o processo de 
credenciamento continua aberto a demais interessados em fornecer medicamentos, 
conforme previsto no instrumento convocatório. 

Jacaraci, 02 de Fevereiro de 2022.

________________________________ 
João Paulo da Silva Souza  

Presidente da CPL 

_______________________________ 
Soleni de Jesus Souza 
Membro da Comissão 

____________________________ 
Ivan Sousa dos Santos 
Membro da Comissão 
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                                      CNPJ: 13.677.109/0001-00 

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS 
CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022.  

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jacaraci informa o 
resultado da análise da documentação apresentada pelos interessados no 
credenciamento e contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de medicamentos 
éticos e genéricos com descontos predefinidos, dos quais o Fundo Municipal de Saúde não 
possua em estoque, através de requisições/autorizações emitidas pelo Fundo Municipal de 
Saúde do município de Jacaraci para entrega direta ao paciente na sede do município, 
conforme lista nominal, abaixo: 

EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO 
ANANIAS SILVA JUNIOR DE JACARACI - ME 33.854.407/0001-35 HABILITADA 

FARMACIA BENICIA E PABLO LTDA - ME 22.106.849/0001-87 HABILITADA

FARMACIA RR LTDA - ME 13.107.513/0001-48 HABILITADA

DROGARIA MAIS SAUDE COMERCIO DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34.325.552/0001-91 HABILITADA 

PAULA DE SOUSA BONFIM - ME 28.479.486/0001-01 HABILITADA 

FARMACIA PEDRO INACIO LTDA - ME 23.871.844/0001-03 HABILITADA 

Impende salientar que, apesar da primeira análise de documentos, o processo de 
credenciamento continua aberto a demais interessados em fornecer medicamentos, 
conforme previsto no instrumento convocatório. 

Jacaraci, 02 de Fevereiro de 2022.

________________________________ 
João Paulo da Silva Souza  

Presidente da CPL 

_______________________________ 
Soleni de Jesus Souza 
Membro da Comissão 

____________________________ 
Ivan Sousa dos Santos 
Membro da Comissão 
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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 E ADJUDICAÇÃO 
Pregão Presencial nº. 001/2022, Processo Administrativo nº. 010/2022 

O Prefeito Municipal de Jacaraci, Bahia, usando de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, após constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, resolve Homologar e Adjudicar o Processo Licitatório supracitado, 
referente à Contratação da prestação de serviços de coleta de lixo, conforme 
especificações do edital e anexos. 

.

ADJUDICADO PARA: EDILSON SOUZA BRAGA 
CPF/ RG CPF: 448.348.025-15 e RG: 791.435.730 SSP/BA 
ENDEREÇO Pç. Cônego Zeferino, 05, Centro 
CIDADE / UF / CEP  Jacaraci – Bahia, CEP: 46.310-000 
QUALIFICAÇÃO Brasileiro, maior... 

LOTE  01
VALOR R$ 5.350,00 (Cinco mil trezentos e cinquenta reais) por mês.

ADJUDICADO PARA: ALANNA DANTAS SOBRINHO 
CPF / RG CPF: 070.977.885-69 e RG:13.401.707-28 SSP/BA 
ENDEREÇO Rua Custódio Rocha, sn – Vila de Irundiara 
CIDADE / UF / CEP  Jacaraci – BA, CEP: 46.310-000 
QUALIFICAÇÃO Brasileira, maior... 
LOTE  02
VALOR  R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) por mês.

Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se o Contrato. 

Jacaraci - Bahia, 02 de Fevereiro de 2022.

____________________________ 
Antônio Carlos Freire de Abreu 

Prefeito Municipal 

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 E ADJUDICAÇÃO 
Pregão Presencial nº. 001/2022, Processo Administrativo nº. 010/2022 

O Prefeito Municipal de Jacaraci, Bahia, usando de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, após constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, resolve Homologar e Adjudicar o Processo Licitatório supracitado, 
referente à Contratação da prestação de serviços de coleta de lixo, conforme 
especificações do edital e anexos. 

.

ADJUDICADO PARA: EDILSON SOUZA BRAGA 
CPF/ RG CPF: 448.348.025-15 e RG: 791.435.730 SSP/BA 
ENDEREÇO Pç. Cônego Zeferino, 05, Centro 
CIDADE / UF / CEP  Jacaraci – Bahia, CEP: 46.310-000 
QUALIFICAÇÃO Brasileiro, maior... 

LOTE  01
VALOR R$ 5.350,00 (Cinco mil trezentos e cinquenta reais) por mês.

ADJUDICADO PARA: ALANNA DANTAS SOBRINHO 
CPF / RG CPF: 070.977.885-69 e RG:13.401.707-28 SSP/BA 
ENDEREÇO Rua Custódio Rocha, sn – Vila de Irundiara 
CIDADE / UF / CEP  Jacaraci – BA, CEP: 46.310-000 
QUALIFICAÇÃO Brasileira, maior... 
LOTE  02
VALOR  R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) por mês.

Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se o Contrato. 

Jacaraci - Bahia, 02 de Fevereiro de 2022.

____________________________ 
Antônio Carlos Freire de Abreu 

Prefeito Municipal 
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CONTRATO No. 24 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

ORGÃO / UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

CONTRATO No. 25 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

ORGÃO / UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA 03/02/2022

DO
TA

ÇÃ
O

00.02
2.008
3.3.9.0.36.00 
31/12/2022

ALANNA DANTAS SOBRINHO

OBJETO Contratação para prestação de serviço de coleta de lixo no perímetro urbano do
distrito de Irundiara, no município de Jacaraci/Bahia.

VALOR R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais)

31/12/2022
03/02/2022

EXTRATO DE CONTRATO

 PP 001- 2022
MUNICIPIO DE JACARACI

R$ 58.850,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais)

DO
TA

ÇÃ
O

OBJETO

VALOR

EXTRATO DE CONTRATO

 PP 001- 2022
MUNICIPIO DE JACARACI
EDILSON SOUZA BRAGA
Contratação para prestação de serviço de coleta de lixo no perímetro urbano da
sede do município de Jacaraci/Bahia

00.02
2.008

3.3.9.0.36.00 

CONTRATO No. 24 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

ORGÃO / UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

CONTRATO No. 25 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

ORGÃO / UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA 03/02/2022

DO
TA

ÇÃ
O

00.02
2.008
3.3.9.0.36.00 
31/12/2022

ALANNA DANTAS SOBRINHO

OBJETO Contratação para prestação de serviço de coleta de lixo no perímetro urbano do
distrito de Irundiara, no município de Jacaraci/Bahia.

VALOR R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais)

31/12/2022
03/02/2022

EXTRATO DE CONTRATO

 PP 001- 2022
MUNICIPIO DE JACARACI

R$ 58.850,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais)

DO
TA

ÇÃ
O

OBJETO

VALOR

EXTRATO DE CONTRATO

 PP 001- 2022
MUNICIPIO DE JACARACI
EDILSON SOUZA BRAGA
Contratação para prestação de serviço de coleta de lixo no perímetro urbano da
sede do município de Jacaraci/Bahia

00.02
2.008

3.3.9.0.36.00 
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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 

I TERMO DE APOSTILAMENTO  
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 017/2022 

         Ref: Dispensa de Licitação 005/2022
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE JACARACI - BAHIA 
CNPJ 13.677.109/0001-00 
ENDEREÇO RUA ANÍSIO TEIXEIRA, Nº 02 – 1º PAV. – CENTRO 
QUALIFICAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Público Interno 
REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 
CPF / RG CPF. 229.354.445-15 e RG: 02.212.670-85 SSP/BA. 
ENDEREÇO Rua Genésio Freire - Bairro Centenário. 
QUALIFICAÇÃO Brasileiro, casado, Prefeito. 

CONTRATADO (A) BRUNO SARAIVA NUNES ME 
CNPJ 07.676.866/0001-41 
ENDEREÇO RUA BOM JESUS DO MONTE, SN, BOM JESUS 
CIDADE / UF / CEP Jacaraci – Bahia – 46.310.000 
QUALIFICAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Privado
REPRESENTANTE LEGAL BRUNO SARAIVA NUNES 
RG/CPF  RG n°13.746.273-56 SSP/BA e CPF n° 026.133.425-52 
QUALIFICAÇÃO Brasileiro, casado, empresário... 

Referente à Contratação de empresa que tem por finalidade a realização por parte da 
BRUNO SARAIVA NUNES ME, o contrato tem como objeto o fornecimento de cadernos para 
estudantes matriculados e que frequentam o ensino fundamental da rede pública municipal de ensino,

CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 
017/2022, que ora é apostilado; e CONSIDERANDO que o apostilamento não trará 
prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade; e 
CONSIDERANDO que o Município de Jacaraci – Bahia possui a integralidade dos 
recursos orçamentários para o cumprimento da execução contratual, resolve apostilar o 
referido contrato nos termos que se seguem, para acréscimo de dotação constante no 
orçamento para o exercício de 2022 na forma abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo de apostilamento tem como 
objetivo a alteração do disposto na clausula sexta; 

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, incluindo agora a dotação 
orçamentária seguinte: 

Atividade/Projeto:  2.007 = Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb. 
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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 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo de 
apostilamento encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, § 8°, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Permanecem 
inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
supracitado.

Jacaraci – BA, 24 de janeiro de 2022. 

____________________________________________
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU  

Prefeito Municipal 
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                           

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 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo de 
apostilamento encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, § 8°, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Permanecem 
inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
supracitado.

Jacaraci – BA, 24 de janeiro de 2022. 

____________________________________________
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU  

Prefeito Municipal 
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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 

I TERMO DE APOSTILAMENTO  
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 018/2022 

         Ref: Dispensa de Licitação 005/2022
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE JACARACI - BAHIA 
CNPJ 13.677.109/0001-00 
ENDEREÇO RUA ANÍSIO TEIXEIRA, Nº 02 – 1º PAV. – CENTRO 
QUALIFICAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Público Interno 
REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 
CPF / RG CPF. 229.354.445-15 e RG: 02.212.670-85 SSP/BA. 
ENDEREÇO Rua Genésio Freire - Bairro Centenário. 
QUALIFICAÇÃO Brasileiro, casado, Prefeito. 

CONTRATADO (A) LÍDER ATACADISTA LTDA 
CNPJ 32.269.665/0001-91 
ENDEREÇO Rua João Moreno, nº 15, Centro 
CIDADE / UF / CEP Jacaraci – Bahia – 46.310.000 
QUALIFICAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Privado
REPRESENTANTE LEGAL HELIO ZAURISIO SARAIVA
RG/CPF  RG n°02891751443 SSP/BA e CPF n° 105.976.205-63
QUALIFICAÇÃO Brasileiro, casado, empresário... 

Referente à Contratação de empresa que tem por finalidade a realização por parte da LÍDER 
ATACADISTA LTDA, o contrato tem como objeto o fornecimento de cadernos para estudantes 
matriculados e que frequentam o ensino fundamental da rede pública municipal de ensino,

CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 
018/2022, que ora é apostilado; e CONSIDERANDO que o apostilamento não trará 
prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade; e 
CONSIDERANDO que o Município de Jacaraci – Bahia possui a integralidade dos 
recursos orçamentários para o cumprimento da execução contratual, resolve apostilar o 
referido contrato nos termos que se seguem, para acréscimo de dotação constante no 
orçamento para o exercício de 2022 na forma abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo de apostilamento tem como 
objetivo a alteração do disposto na clausula sexta; 

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, incluindo agora a dotação 
orçamentária seguinte: 

Atividade/Projeto:  2.007 = Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb. 
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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 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo de 
apostilamento encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, § 8°, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Permanecem 
inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
supracitado.

Jacaraci – BA, 24 de janeiro de 2022. 

____________________________________________
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU  

Prefeito Municipal 
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                           

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 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo de 
apostilamento encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, § 8°, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Permanecem 
inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
supracitado.

Jacaraci – BA, 24 de janeiro de 2022. 

____________________________________________
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU  

Prefeito Municipal 
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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 

I TERMO DE APOSTILAMENTO  
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 019/2022 

         Ref: Dispensa de Licitação 005/2022
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE JACARACI - BAHIA 
CNPJ 13.677.109/0001-00 
ENDEREÇO RUA ANÍSIO TEIXEIRA, Nº 02 – 1º PAV. – CENTRO 
QUALIFICAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Público Interno 
REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 
CPF / RG CPF. 229.354.445-15 e RG: 02.212.670-85 SSP/BA. 
ENDEREÇO Rua Genésio Freire - Bairro Centenário. 
QUALIFICAÇÃO Brasileiro, casado, Prefeito. 

CONTRATADO (A) BENICIA SOARES MEDEIROS ROCHA 
CNPJ 34.447.516/0001-09 
ENDEREÇO Avenida Mozart David, nº 100, Centro 
CIDADE / UF / CEP Jacaraci – Bahia – 46.310.000 
QUALIFICAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Privado
REPRESENTANTE LEGAL BENICIA SOARES MEDEIROS ROCHA
RG/CPF  RG n°02911786-00 SSP/BA e CPF n° 572.059.305-53
QUALIFICAÇÃO Brasileira, casado, empresário... 

Referente à Contratação de empresa que tem por finalidade a realização por parte da 
BENICIA SOARES MEDEIROS ROCHA, o contrato tem como objeto o fornecimento de 
cadernos para estudantes matriculados e que frequentam o ensino fundamental da rede pública 
municipal de ensino,

CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 
019/2022, que ora é apostilado; e CONSIDERANDO que o apostilamento não trará 
prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade; e 
CONSIDERANDO que o Município de Jacaraci – Bahia possui a integralidade dos 
recursos orçamentários para o cumprimento da execução contratual, resolve apostilar o 
referido contrato nos termos que se seguem, para acréscimo de dotação constante no 
orçamento para o exercício de 2022 na forma abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo de apostilamento tem como 
objetivo a alteração do disposto na clausula sexta; 

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, incluindo agora a dotação 
orçamentária seguinte: 

Atividade/Projeto:  2.007 = Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb.
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Portaria nº 02 de 09 de fevereiro de 2022. 

  
Dispõe sobre exoneração 
de servidora  ocupante de 
Cargo de Provimento  em 
Comissão conforme 
adiante se especifica. 

  
O Prefeito do Município de Malhada de Pedras, Estado da Bahia, 

no uso das atribuições legais, 

 

  

   RESOLVE: 
  

  Art. 1º Exonerar a pedido a Servidora ROSIMEIRE MOREIRA DE 
OLIVEIRA, que ocupava o cargo Advogada, lotada na Procuradoria Geral do 
Município, com efeito retroativo a 31 de janeiro de 2022. 

 .  

  Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

              

Gabinete do prefeito municipal de Malhada de Pedras, Estado da Bahia, 
em 09 de fevereiro de 2022. 
  

 

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 

Prefeito Municipal 

Portarias
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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 

 
 
 
 
 
 
 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022 

 
Processo Administrativo: 002/2022 
Modalidade Pregão Eletrônicopara 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. 
 
Fica atribuída a presente ADJUDICAÇÃO às seguintes empresas: 
NB FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 09.312.074/0001-38, com sede à Rua 
Manoel Vitorino, 162 – Centro – Guanambi– BA, neste ato representado pelo Sr. Arnaldo Pereira de Azevedo, portador do CPF 
de nº 795.938.525-49 e RG de nº 88.069.1255. VALOR ADJUDICADO: R$ 816.800,00. 
 
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 15.229.287/0001-01, com sede 
na Rua José de Deus Pereira, 287, Galpão A, Bairro Caiçara, Guanambi-Ba. neste ato representada por sua sócia 
administradora Sra. Suzy Araújo Silva, brasileira, portadora do RG nº. 0232634157 SSP-BA e CPF nº 675.782.685-20. VALOR 
ADJUDICADO: 1.0006.843,00 
 
TOTAL ADJUDICADO: 1.823.643,00 
 
Por ter sido vencedoras do Processo Licitatório acima especificado, a qual passa a ter expectativa de direito à contratação, nos 
termos do Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 001/2022, e da proposta consagrada, sujeitam-se às penalidades 
decorrentes da não celebração do contrato nos termos, prazos e condições estabelecidas. 
 
 
Mortugaba, 01 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licitações
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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 

 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022 

 
 
 

Processo Administrativo: 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. 
 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as 
Leis nº 8.666/93, 10.520/02, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pelo Pregoeiro 
e Equipe de Apoio no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado, que teve como vencedora as seguintes 
empresas:  
NB FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 09.312.074/0001-38, com sede à Rua 
Manoel Vitorino, 162 – Centro – Guanambi– BA, neste ato representado pelo Sr. Arnaldo Pereira de Azevedo, portador do CPF 
de nº 795.938.525-49 e RG de nº 88.069.1255. VALOR ADJUDICADO: R$ 816.800,00. 
 
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 15.229.287/0001-01, com sede 
na Rua José de Deus Pereira, 287, Galpão A, Bairro Caiçara, Guanambi-Ba. neste ato representada por sua sócia 
administradora Sra. Suzy Araújo Silva, brasileira, portadora do RG nº. 0232634157 SSP-BA e CPF nº 675.782.685-20. VALOR 
ADJUDICADO: 1.0006.843,00. 
 
 
Mortugaba, 01 de fevereiro de 2022. 
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