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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL da Câmara Municipal de 
Ituaçu, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
especificamente o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, torna público a realização da 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, no dia 13 de dezembro de 2017, às 09h00min, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Sede da referida Câmara, situada na Praça 
Morais Moreira, nº 17 – Centro – Ituaçu/BA, visando a seleção da proposta mais 
vantajosa visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
na elaboração e realização de Concurso Público para provimento de cargos no quadro 
permanente de pessoal da Câmara Municipal de Ituaçu/BA, conforme a oferta de vagas 
constante no Termo de Referência – Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo 
todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão Permanente de 
Licitação no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 8:00 h às 12:00 h. 
Esclarecimentos adicionais através do telefone: (77)-3415-2102. Câmara Municipal de 
Ituaçu/BA, 07 de dezembro de 2017. Lígia Silva Rocha – Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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PREGÃO PRESENCIAL
N° 60/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2017. Objeto: Contratação de pessoas físicas e/ou 
jurídicas para prestação do serviço de transporte de água potável para as comunidades 
rurais deste município para o exercício de 2018. Data: 19/12/2017. Horário: 08:30 horas. 
Critério: Menor Preço Por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital 
na íntegra no site www.governodecacule.ba.gov.br. Fone: (77) 3455 - 1412. 

Caculé, 06 ezembro de 2017. 

Helder Pereira Prates 
 Pregoeiro

N° 61/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2017. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, 
materiais de limpeza e higiene para manutenção das secretarias vinculadas a esta 
administração para o exercício de 2018. Data: 20/12/2017. Horário: 08:30 horas. Critério: 
Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital na íntegra 
no site www.governodecacule.ba.gov.br. Fone: (77) 3455 - 1412.

 Caculé, 06 de dezembro de 2017.

Helder Pereira Prates 
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibiassucê, torna público que no dia 22/12/2017, às 09:00 horas, 
na sede da Prefeitura Municipal, situada na Pça. Oliveira Brito, nº. 100 – centro, serão recebidas as 
propostas relativas ao Edital de Pregão Presencial nº. 023/2017, tendo como objeto a seleção de 
instituição financeira para prestação de serviços exclusivo à Prefeitura de Ibiassucê. O Edital completo 
poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura no horário de expediente ou acessado pelo site: 
www.ibiassuce.ba.io.org.br. Ibiassucê, 04/12/17. 

Lauro Mauricio de Azevedo Frotas
 Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

E D I T A L 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 023/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ , no uso de suas atribuições legais, torna 
público para conhecimento dos interessados, que realizará na sede da Prefeitura, sito na 
Praça Oliveira Brito, nº 100, Centro, Ibiassucê - Ba, na data e horário abaixo indicados, a 
presente LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR OFERTA
por item, com fundamento na Lei Federal 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições na Lei nº 8666/93, e suas alterações, observadas as seguintes 
condições: 

Informações sobre a sessão:

A sessão de processamento do Pregão, quando serão recebidos os envelopes contendo as 
propostas e os documentos de habilitação, será realizada no dia 22 de dezembro de 2017,
às 09:00 horas, na sala de reunião de Licitações situada na sede da Prefeitura, com 
endereço indicado acima e será conduzido pelo Pregoeiro oficial do município, com o auxílio 
da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 001/2017 de 02/01/2017.

Os Editais e seus elementos técnicos estarão à disposição dos interessados, na sede da 
Prefeitura, com endereço indicado acima. 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto desta licitação a seleção de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA para 
prestação, em caráter de exclusividade, dos seguintes serviços:  

a) centralização e processamento de créditos provenientes de 100% (cem por cento) da 
folha de pagamento gerada pelo MUNICÍPIO, que hoje representam 591 (quinhentos e 
noventa e um) servidores, lançados em contas correntes individuais do funcionalismo 
público na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, abrangendo servidores ativos e inativos, ou 
seja, qualquer pessoa que mantenha ou venha a manter vínculo de remuneração com 
o MUNICÍPIO, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou proventos e pensões, 
denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em 
contrapartida da efetivação de débito na conta corrente do MUNICÍPIO; 

b) centralização e processamento de todas as movimentações financeiras de pagamento 
a credores, incluindo fornecedores, bem como de quaisquer pagamentos ou outras 
transferências de recursos financeiros feitos pelo MUNICÍPIO a entes públicos ou 
privados, a qualquer título, excetuando-se os casos em que haja previsão legal, 
contratual ou judicial para manutenção e movimentação dos recursos em outras 
instituições financeiras; 

c) disponibilização do banco de dados dos servidores do MUNICÍPIO da administração 
direta e indireta, ativos e inativos, contendo todas as informações cadastrais. As 
informações serão utilizadas apenas para fins de cumprimento do objeto contratual; 

07 de Dezembro de 2017
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1.2. Também Constitui serviço objeto desta licitação a concessão de crédito aos servidores 
e empregados da Prefeitura Municipal de Ibiassucê/Ba e órgãos da Administração 
Direta e Indireta, sem exclusividade, mediante consignação em folha de 
pagamento, atendidos os requisitos e pressupostos regulamentares de ordem interna 
da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

CAPÍTULO II - DO REGIME DA LICITAÇÃO 

2.1. A presente licitação obedecerá ao tipo de "Maior Oferta" e a contratação se dará sob o 
regime de Execução Indireta, através da concessão de direito para exploração dos 
serviços objeto desta licitação por 60 (sessenta) meses. 

CAPÍTULO III - DO VALOR MÍNIMO 

3.1.  Para efeito de apresentação da proposta comercial e julgamento da licitação, o valor 
mínimo ofertado ao MUNICÍPIO pela prestação dos SERVIÇOS deve ser de R$

400.000,00 (quatrocentos e mil reais). 

CAPÍTULO IV - DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Somente poderão participar deste Pregão as instituições financeiras devidamente 
autorizadas pelo BACEN a prestar os SERVIÇOS objeto desta licitação, de acordo 
com a legislação aplicável e que preencherem as condições deste Edital. 

4.2. Não poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas que sejam consideradas 
inidôneas ou suspensas por qualquer Órgão ou Entidade Governamental do Município, 
que estejam concordatárias ou com falência decretada ou, ainda, que não tenham 
cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda 
vigendo, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas com o 
Município de Ibiassucê. 

4.3 É vedada a representação de qualquer pessoa jurídica, neste Pregão, por mais de 
um preposto, bem como é proibido a um único preposto representar mais de uma 
licitante. 

4.4  Mediante a prévia e expressa comunicação e aprovação pelo MUNICÍPIO, será 
facultada ao LICITANTE VENCEDOR a realização de convênios com outras 
instituições financeiras, para a perfeita consecução dos SERVIÇOS, observado o 
disposto no item 4.2 deste EDITAL e mantida a responsabilidade integral do 
LICITANTE VENCEDOR perante o MUNICÍPIO por suas obrigações previstas no 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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CAPÍTULO V - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA DE PREÇO serão apresentados em 02 
(duas), vias, em 01 (um) envelope, lacrado, o qual deverá conter na parte frontal: 

 - Número e Objeto desta Licitação; 

 - Nome e endereço do Interessado; 

 - Identificação: ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇO. 

5.2. Os elementos que compõem a HABILITAÇÃO, devidamente ordenados e 
encadernados, serão apresentados em 1 (um) envelope pardo, lacrado, o qual deverá 
conter na parte frontal: 

 - Número e Objeto desta Licitação; 

 - Nome e endereço do Interessado; 

 - Identificação: ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO. 

CAPÍTULO VI - DO PROCEDIMENTO 

6.1. No horário, dia e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, os interessados 
apresentarão, inicialmente, e em separado dos envelopes, os credenciamentos dos 
respectivos representantes legais, que deverão obedecer às disposições deste item, 
juntamente com a sua carteira de identidade ou outro documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

 6.1.1. Os credenciamentos deverão ser apresentados sob a forma de procuração 
por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 
6.1.2, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 6.1.2. Os licitantes que se fizerem representar por titulares da empresa, 
comprovarão esta condição por instrumento de constituição devidamente 
arquivado no Órgão competente ou certidão, ou ainda, no caso de sociedade 
por ações, com o documento comprobatório da eleição de seus 
administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 6.1.3. No caso de o representante ser de nacionalidade estrangeira, deverá ser 
apresentada, em acréscimo, a prova de sua permanência legal no país. 

6.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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estabelecido no Anexo deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de 
preços e os documentos de habilitação. 

6.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame.   

6.4.   A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes.  

6.4.1 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor 
da proposta.  

6.4.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes.  

6.5  As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de maior oferta e as demais com preços até 10% (dez por 
cento) inferiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem as maiores ofertas, até o 
máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  

6.5.1. Para efeito de seleção será considerado o preço total ofertado.

6.6.   O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances verbais de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior 
preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio, 
no caso de empate de preços.  

6.6.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim 
sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

07 de Dezembro de 2017



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 08

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

6.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, superiores à 
proposta de maior valor, observada a diferença mínima entre os lances definida pelo 
pregoeiro.

6.8. A etapa de lances será considerada encerrada, quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances.  

6.9. Encerrada a etapa de lances, as propostas serão classificadas com seus últimos 
valores ofertados.  

6.10. O Pregoeiro poderá/deverá negociar com o autor da oferta de maior valor com vistas 
ao aumento da oferta.

6.11. Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da maior oferta, decidindo 
motivadamente a respeito.  

6.11.1- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa 
realizada pelo órgão licitante.  

6.11.2 – O licitante vencedor terá um prazo máximo de 24 horas, a contar da 
negociação com o pregoeiro, para apresentar a proposta de preço final 
detalhada, por escrito. Será disponibilizado na sala do pregão um 
microcomputador, para o uso do licitante.   

6.12. Considerada aceitável a oferta de maior preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo 
os documentos de habilitação de seu autor. 

6.13. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, ou; 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

6.13.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 

6.13.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados 
pela verificação, a licitante será inabilitada. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

07 de Dezembro de 2017



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 09

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

6.14.   Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 8.4.1 do 
capítulo VIII, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de 
Fornecedores do Município.

6.15.   Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

6.16.   Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de maior preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável, cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor.

6.17. O Pregoeiro reserva-se o direito de, em qualquer época ou oportunidade, proceder a 
diligências destinadas a complementar ou a esclarecer a instrução do processo, não 
aceitando, entretanto, a juntada de qualquer documento exigido neste Edital e não 
apresentado na época oportuna, nem suplementos estranhos à sua natureza, 
ressalvados os casos previstos no item 6.13. 

6.18. A ausência do representante do interessado nas reuniões implicará na plena 
concordância com as decisões que venham a ser tomadas, não lhe cabendo, em 
hipótese alguma, direito a impugnação.

CAPÍTULO VII - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A PROPOSTA COMERCIAL, a ser apresentada no Envelope n° 2, deverá ser 
redigida em língua portuguesa, digitada e impressa por meio eletrônico, em papel 
timbrado do LICITANTE, sem conter quaisquer alternativas, emendas, ressalvas, 
rasuras ou entrelinhas, devendo conter: 

7.1.1 Identificação do LICITANTE com razão social, endereço, número do CNPJ, 
assinatura do representante legal e referência ao presente PREGÃO; 

7.1.2 O valor ofertado ao MUNICÍPIO pela prestação dos SERVIÇOS pelo período de 05
(cinco) anos de execução do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, a ser 
pago nas condições estabelecidas neste EDITAL; 

7.1.3 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data de entrega dos envelopes; 

7.1.4 O valor ofertado ao MUNICÍPIO, pela prestação dos SERVIÇOS, em reais, em uma 
única parcela, que não poderá ser inferior ao estipulado no item 3 deste Edital; 

7.1.5 Declaração de que o LICITANTE oferecerá, sem qualquer custo para todos os 
servidores e empregados do MUNICÍPIO, durante toda a vigência do CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, cartão de débito sem limitação de número de 
saques, isenção da taxa de abertura e manutenção da conta e 01 (uma) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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transferência via DOC ou TED por mês, consulta de saldos sem limite, aplicação e 
resgates sem limite, pagamento de contas via Internet sem limite, assim como 
isenção de 01 (um) extrato semanal através da rede de caixas automáticos. 

7.2 O modelo da PROPOSTA COMERCIAL deverá ser aquele constante do Anexo deste 
EDITAL.

7.3 O LICITANTE é inteiramente responsável pela elaboração de sua PROPOSTA 
COMERCIAL, devendo fazê-la com base nas informações constantes do EDITAL e 
de seus Anexos, não sendo aceitas, sob qualquer hipótese, alegações posteriores de 
cotações errôneas ou incompletas ou desconhecimento de informações 
concernentes aos SERVIÇOS. 

7.4 Será vencedor o LICITANTE que apresentar, em sua PROPOSTA COMERCIAL, a 
ser complementada na etapa de lances verbais, se houver, a melhor proposta 
financeira ao MUNICÍPIO, constante da oferta de maior valor pela contrapartida 
negocial. 

CAPÍTULO VIII – HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos do Envelope 02 - HABILITAÇÃO, deverão ser encabeçados por 
índice, relacionando todos e as folhas em que se encontra cada um, apresentado em 
01(uma) via, sem emendas ou rasuras, na forma do original, autenticados por qualquer 
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou, excepcionalmente, por 
qualquer membro da Equipe de Apoio ou Pregoeiro ou, ainda, publicação em órgão da 
Imprensa Oficial, podendo, entretanto, o Pregoeiro solicitar a exibição dos originais 
para conferência, obedecida a seguinte ordem:

         8.1.1 - Documentação Relativa a Habilitação Jurídica 

a) Prova de registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, bem como da investidura dos representantes legais da pessoa jurídica. 

a.1) A prova que trata a alínea anterior, poderá ser feita, no caso de sociedades 
mercantis, por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial e, no caso de 
sociedades civis, por Certidão em breve relatório expedida pelo Registro Civil de 
pessoas jurídicas. 

b) Documento comprobatório da condição de instituição financeira devidamente 
autorizada pelo BACEN a prestar os SERVIÇOS, em atendimento ao item 4.1 
do EDITAL.  

          8.1.2 - Documentação Relativa à Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - C.N.P.J. 
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b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e INSS (Certidão de Quitação de 
Tributos e Contribuições Federais e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União) e 
Estadual, devidamente atualizadas; 

c) Prova de regularidade quanto ao FGTS;  

 8.1.3 - Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor ou pelos 
cartórios de registro de falências e concordatas e protestos da sede da pessoa 
jurídica, emitidas com a antecedência máxima de 30 (trinta) dias da data limite 
fixada para entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso. 

 8.1.4 - Documentação Relativa à Qualificação Técnica

a) Declaração, conforme modelo do Anexo VII, se comprometendo a apresentar, 
caso seja declarada vencedora do certame, até a data da assinatura do 
contrato, como condição para prestar os serviços, os seguintes documentos: 

a.1) Declaração do LICITANTE, indicando os profissionais, em número mínimo 
de 02 (dois), que integrarão a equipe técnica do LICITANTE responsável pelo 
relacionamento com os técnicos do MUNICÍPIO, contendo nome, CPF e função 
que exerce cada um dos membros de tal equipe;  

a.2) Demonstração de aderência à capilaridade mínima, devendo o LICITANTE 
declarar que possui agência(s), podendo tal declaração ser substituída por 
declaração irrevogável e irretratável de que o LICITANTE instalará, caso seja o 
vencedor do presente PREGÃO, as agências exigidas de acordo com este item, 
dentro de, no máximo, 30 (trinta) dias, contados da celebração do CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, podendo tal prazo ser prorrogado por igual 
período, mediante mútuo acordo entre o LICITANTE VENCEDOR e o 
MUNICÍPIO, na hipótese de restar comprovada a impossibilidade de instalação 
das agências nos prazos originalmente fixados por razões alheias ao controle do 
LICITANTE VENCEDOR; 
a.2.1) Caso tenha sido apresentada a declaração mencionada na parte final do 
item acima, a Administração somente ficará obrigada ao cumprimento do 
contratado, após 30(trinta) dias da entrada em funcionamento da 1ª 
agência/posto de atendimento/correspondente bancário do Licitante vencedor no 
território do Município, independentemente da data de assinatura do contrato e 
consequente pagamento de preço; 
a.2.2) Na hipótese da inexistência da agência mencionada no item anterior, o 
Licitante poderá prestar os serviços indiretamente. 
a.2.3) A quantidade de Agências de que trata este item a.2 pode ser 
complementada por Correspondentes Bancários, que atendam ao disposto na 
legislação do Banco Central. 
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a.3) Apresentação do quadro de agências atuais do LICITANTE no MUNICÍPIO, 
com número, endereço e telefone, conforme modelo constante do Anexo VI deste 
EDITAL, ressalvado o disposto no item a.2 acima. 

a.4) Apresentação da relação com endereço dos Equipamentos de Auto-
atendimento no município de Ibiassucê-Ba, devendo atender à, quantidade 
mínima de 2 (dois), distribuídos entre a rede de agências e pontos externos às 
mesmas, admitida a inclusão de redes compartilhadas tipo Banco 24 horas ou 
similar, podendo tal comprovação ser substituída por declaração irrevogável e 
irretratável de que o LICITANTE instalará, caso seja o vencedor do presente 
PREGÃO, os equipamentos exigidos de acordo com este item dentro de, no 
máximo, 180 (cento e oitenta) dias, contados da celebração do CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

8.2. - Em qualquer hipótese, fica esclarecido que a PREFEITURA poderá exigir da(s) 
empresa(s) vencedora(s), para a outorga de adjudicação, a apresentação dos 
documentos relacionados neste Edital, cuja validade tenham expirado. 

8.3. - A não apresentação dos elementos exigidos neste Capítulo VIII ensejará a inabilitação 
do concorrente. 

8.4. - O LICITANTE deverá apresentar, ainda, para fins de HABILITAÇÃO, declaração, 
em conformidade com o modelo estabelecido pelo Decreto Federal nº 4.358, de 05 de 
setembro de 2002, de que o LICITANTE cumpre o estabelecido na Lei Federal n° 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, relativo à exploração de trabalho infantil, de acordo com o 
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do anexo 
V deste EDITAL. 

8.5. - Os documentos cujo prazo de validade não esteja fixado terão o prazo de 
60(sessenta) dias, a partir de sua emissão; 

CAPÍTULO IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS

9.1. No final da sessão, a licitante que desejar recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação.

9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, 
devidamente informado, à autoridade competente.  
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9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento.

9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6. A adjudicação será feita por item ou considerando a totalidade do objeto, a critério da 
Administração .

9.7. Fica garantida à Prefeitura a faculdade de supervisionar, acompanhar, fiscalizar e 

intervir na execução do objeto desta licitação, os quais deverão estar de acordo com 

as especificações técnicas descritas nesse Edital. 

9.8. À Prefeitura fica reservado o direito de paralisar ou suspender a qualquer momento a 

execução do objeto, caso haja qualquer infração das normas legais ou procedimentos 

aplicados. 

9.9. Todas as ordens de fornecimento e/ou comunicações entre a Prefeitura e a Contratada 

deverão ser transmitidas por escrito, em duas vias, convenientemente numeradas, 

uma das quais deverá ficar em poder do transmitente, depois de visada pelo 

destinatário, para assim produzir seus efeitos. 

9.10.   Eleger-se-á o foro da Comarca de CACULÉ , Estado da Bahia, renunciando as 

partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e questões 

oriundas do Contrato.

CAPÍTULO X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias para 
implementar a completa transição dos sistemas atuais de pagamento existentes no 
MUNICÍPIO e iniciar a prestação da totalidade dos SERVIÇOS, de acordo com os termos e 
condições do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

10.2. Permitir e facilitar a inspeção dos SERVIÇOS e a fiscalização ou supervisão pelo 

MUNICÍPIO, conforme for conveniente e oportuno ao MUNICÍPIO;  

10.3. Comunicar à fiscalização ou à supervisão do MUNICÍPIO a ocorrência de qualquer fato 

ou condição que possa atrasar ou impedir a realização dos SERVIÇOS, no todo ou em 

parte;

10.5. Responder por danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
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10.6. O MUNICÍPIO poderá determinar ao LICITANTE VENCEDOR a realização de 
melhorias na prestação dos SERVIÇOS, mediante termo aditivo a ser firmado, caso venha a 
constatar sua insuficiência, causada por defasagem tecnológica. 

10.7. A Instituição deverá possuir sistema informatizado compatível com o do MUNICÍPIO, 
para que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico e on line. Todas as 
despesas de adaptação, se necessárias, ocorrerão por conta da Instituição Financeira 
vencedora.

10.8. Instalar Postos de Atendimento Bancário / correspondente bancário  e postos de 
atendimento eletrônico no Município de IBIASSUCÊ, para atendimento dos serviços objeto 
desta licitação.

CAPÍTULO XI - DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

11.1. O pagamento da oferta vencedora será realizado em moeda corrente do País, pelo 
LICITANTE VENCEDOR, em única parcela, dentro de, no máximo, 15 (quinze) dias, a 
contar da publicação do extrato do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS assinado. 

11.2. Não será permitida a utilização de créditos de qualquer natureza, para fins de 
pagamento dos valores ofertados pelo LICITANTE VENCEDOR no presente PREGÃO, para 
contrapartida negocial. 

11.3. O não pagamento dos valores devidos na data estabelecida ensejará a rescisão de 
plano, independentemente de notificação ou aviso, chamando-se o segundo classificado, 
sem prejuízo de reputação das sanções cabíveis.

CAPÍTULO XII - DA GARANTIA E SANÇÕES. 

12.1. Fica estabelecido o percentual de 2% (dois por cento) ao mês sobre o total da oferta 
do LICITANTE VENCEDOR, a título de multa por atraso na implantação dos SERVIÇOS, 
limitado a 20% (vinte por cento) do valor de tal oferta, após o qual o CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS poderá ser rescindido pelo MUNICÍPIO, sujeitando-se o 
LICITANTE VENCEDOR às penalidades previstas neste EDITAL, no CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e na legislação aplicável. 

12.2. Caso o LICITANTE VENCEDOR deixe de cumprir quaisquer obrigações assumidas, 
infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, no curso do presente 
Pregão, ficará sujeito, proporcionalmente à gravidade da infração, às sanções previstas no 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e no artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

CAPÍTULO XIII - DA FISCALIZAÇÃO

13.1.  A Prefeitura poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos 
serviços objeto desta licitação, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, 
quando não forem considerados satisfatórios. 
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13.2 . A fiscalização será realizada pela SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS e não eximirá a contratada das responsabilidades previstas no Código 
Civil e danos que vier a causar à Administração, a seus bens ou a terceiros, seja por 
atos seus ou de seus funcionários ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

CAPÍTULO XIV - FORMA DE CONTRATAÇÃO 

14.1. A execução dos trabalhos licitados será feita mediante contrato e de acordo com as 
condições estabelecidas na minuta padrão que acompanha este Edital, podendo ser 
incorporadas ao contrato, independentemente de transcrição, quaisquer novas condições 
específicas ou exigências da Prefeitura, desde que não fujam ao objeto do contrato. 

14.2. Homologado o resultado da Licitação, a empresa vencedora será convidada e/ou 
informada por escrito pela Prefeitura, para a formalização da assinatura do 
instrumento contratual. 

14.3. Se o vencedor não comparecer dentro do prazo de até 5 (cinco) dias da respectiva 
convocação, a PREFEITURA poderá adjudicar aos outros licitantes classificados por 
ordem de valores maiores e exigências outras previstas neste Edital, se assim 
preferir ou não houver tempo para a realização de nova licitação, tudo de acordo com 
as regras do Art. 64 e seguintes da Lei Federal nª 8666/93 e suas alterações. 

14.4. Será lavrado o Termo de Contrato com o licitante vencedor, de forma distinta, cujo 
Contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos da lei.

CAPÍTULO XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A presente Licitação poderá ser anulada por ilegalidade ou revogada por 
conveniência e oportunidade administrativa, sem que assista aos licitantes o direito a 
qualquer reclamação ou indenização. 

15.2. Não poderão participar desta licitação empresas em consórcio, grupos ou 
associações. 

15.3. Ficam reservadas à PREFEITURA, no âmbito administrativo, o direito e a autoridade 
para dirimir dúvidas, bem como resolver todo e qualquer caso similar não previsto no 
Edital, nas especificações, nos projetos, nas normas, nos regulamentos e em tudo 
mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com a 
contratação em questão. 

15.4. A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita 
a todas as obrigações dela constantes, inclusive dos seus anexos. 

15.5. O Município não admitirá qualquer ato praticado com intuito de frustrar ou fraudar, 
mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o objetivo de obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 
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15.6. Os licitantes são responsáveis pelas propostas apresentadas, inclusive na etapa de 
lances verbais, obrigando-se em todos os seus termos e não cabendo desistência 
posterior. A desistência posterior, por motivo não aceito pelo Município, será 
considerada crime, ensejando ao seu autor a aplicação das medidas legais e 
punições cabíveis. 

15.7. Não havendo expediente na PREFEITURA no dia determinado para a realização 
desta licitação, a mesma ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
seguinte, no mesmo horário. 

15.8. Quaisquer esclarecimentos referentes ao presente Procedimento poderão ser 
obtidos no horário normal de expediente da PREFEITURA, obedecendo os prazos 
previstos neste Edital, ou através do telefone/fax: 0**(77) 3465-2181.  

CAPÍTULO XVI – ANEXOS 

Anexo I – Termo de Referência. 

Anexo II – Minuta de Contrato

Anexo III - Minuta de Credencial Declaração art. 27 da Lei 8.666/93 

Anexo IV – Declaração de atendimento das condições de habilitação 

Anexo V – Declaração art. 27 da Lei 8.666/93 

Anexo VI – Declaração da relação dos estabelecimentos bancários no município. 

Anexo VII – Declaração de compromisso; 
Anexo VIII – Declaração da relação dos responsáveis; 
Anexo IX – Modelo de elaboração da proposta comercial. 

Ibiassucê, 04 de dezembro de 2017. 

Lauro Mauricio de Azevedo Frotas
Pregoeiro Oficial do Município 
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ANEXO I 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. INTRODUÇ ÃO 

O presente documento tem por objetivo disciplinar o acesso às informações relevantes 
concernentes aos serviços de processamento de créditos em conta provenientes de folha de 
pagamento dos servidores ativos e empregados do MUNICÍPIO, nos termos do EDITAL de 
LICITAÇÃO - Pregão N° 023/2017.

2. PUBLICAÇÃO DO EDITAL  

O EDITAL contém todas as informações relevantes concernentes aos SERVIÇOS, sendo 
possível aos interessados formular perguntas e solicitar esclarecimentos, na forma prevista 
neste documento. 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O orçamento anual estimado para o exercício de 2017, através da lei municipal nº 249/2016 
é de R$ 33.804.900,00. 

3.1. PIRÂMIDE SALARIAL DO MUNICÍPIO EM OUTUBRO DE 2017: 

Servidores da Administração Direta 

Faixa Salarial (R$/mês) QTD. 

de R$ 937,00 a 2.000,00 490 

de R$  2.000,01 a 4.200,00 98 
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de R$  4.200,01 a 
15.000,00

03

TOTAL 591 

3.3.1. A folha total de pagamento do MUNICÍPIO é de aproximadamente R$ 961.877,39 
(novecentos e sessenta e um mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos). 
A quantidade total de servidores na Administração Direta é de aproximadamente 591 
(quinhentos e noventa e uma) pessoas. 

3.3.2 Os números acima poderão sofrer uma variação para mais ou para menos, 
decorrentes de inerente flutuação do quadro de servidores municipais e empregados. 

3.3.3. Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores do MUNICÍPIO 
serão os valores líquidos das folhas de pagamento mensais, 13º salário, férias e demais 
créditos originários da relação entre o servidor e o MUNICÍPIO. 

3.3.4. As tarifas sobre cada lançamento efetuado nas contas correntes dos servidores, pelo 
LICITANTE VENCEDOR, somente poderão ser cobradas do Município até o valor unitário 
de R$ 1,00 (um real) e ser reajustadas anualmente pelo INPC. (Índice Nacional de Preço ao 
Consumidor).

4. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Após a publicação do EDITAL e até o segundo dia útil que anteceder a data designada para 
a entrega dos Envelopes n° 1 e n° 2, poderão ser solicitados esclarecimentos de eventuais 
dúvidas quanto ao EDITAL, através de correspondência dirigida à Pregoeiro Oficial do 
Município, e protocolizadas no Departamento de Compras e Licitações – Praça Oliveira 
Brito, nº 100, Centro, Ibiassucê - Ba, em dias úteis, no horário de 07:00h às 13:00h.

5. ENCAMINHAMENTO DE RESPOSTAS CONSOLIDADAS 

Após o prazo referido no item anterior, a Pregoeiro formulará as respostas e encaminhará, 
em até 24 (vinte e quatro) horas, as perguntas acompanhadas das respectivas respostas e 
esclarecimentos, de forma consolidada, a todos os LICITANTES que retiraram o EDITAL.  
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MINUTA DO CONTRATO  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ E 
..................................................... 

O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ, pessoa jurídica de direito público, abrangendo órgãos da 

administração direta e indireta, com sede à Praça Oliveira Brito, n° 100, Centro, 

Ibiassucê/BA,  Telefone (77) 3465-2181, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

do Ministério da Fazenda sob o n.º 13.676.986/0001-66, neste ato representado pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Francisco Adauto Rebouças Prates, brasileiro, casado, 

inscrito no CPF sob o nº.  020.449.785-04 e portador do RG n.º. 0064365603, expedido pelo 

SSP/BA, residente e domiciliado em Ibiassucê/BA, doravante denominado MUNICÍPIO e do 

outro lado .............................................. ..............................................., instituição financeira

sob a forma de empresa .........................., dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, ............................................... inscrita no CNPJ/MF sob o 

no. ...................................., com sede em ........................................................., doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo ....................., 

........................................, .................................., , portador da Carteira de Identidade nº. 

................................., SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº. ..........................................., e 

pelo Gerente Geral da Agência ................................../BA, .................................... 

........................, ............................., portador da Carteira de Identidade n.º 

......................................., SSP/BA e CPF/MF n.º .........................................,  firmam o 

presente CONTRATO  de Prestação de Serviços Financeiros e outras avenças, doravante 

denominado apenas CONTRATO, sujeitando-se o MUNICÍPIO e o Banco ___________ às 

normas disciplinares da Lei Federal no. 10.520/02 c/c 8.666/93 e suas alterações, e demais 

legislações aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de Instituição Financeira para 
prestação de serviços bancários, necessários ao pagamento dos Servidores Municipais 
ativos e empregados, dos seguintes serviços ao MUNICÍPIO:

I – Em caráter de exclusividade: 

a) centralização e processamento de créditos provenientes de 100% (cem por cento) da 
folha de pagamento gerada pelo MUNICÍPIO, que hoje representam 591 (quinhentos e 
noventa e um) servidores, lançados em contas correntes individuais do funcionalismo 
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público na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, abrangendo servidores ativos e inativos, ou 
seja, qualquer pessoa que mantenha ou venha a manter vínculo de remuneração com 
o MUNICÍPIO, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou proventos e pensões, 
denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em 
contrapartida da efetivação de débito na conta corrente do MUNICÍPIO; 

b) centralização e processamento de todas as movimentações financeiras de pagamento 
a credores, incluindo fornecedores, bem como de quaisquer pagamentos ou outras 
transferências de recursos financeiros feitos pelo MUNICÍPIO a entes públicos ou 
privados, a qualquer título, excetuando-se os casos em que haja previsão legal, 
contratual ou judicial para manutenção e movimentação dos recursos em outras 
instituições financeiras; 

c) disponibilização do banco de dados dos servidores do MUNICÍPIO da administração 
direta e indireta, ativos e inativos, contendo todas as informações cadastrais. As 
informações serão utilizadas apenas para fins de cumprimento do objeto contratual; 

II – Sem caráter de exclusividade: 

A concessão de crédito aos servidores e empregados da Prefeitura Municipal de 
IBIASSUCÊ/Ba e órgãos da Administração Direta e Indireta, mediante consignação em 
folha de pagamento, atendidos os requisitos e pressupostos regulamentares de ordem 
interna da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Parágrafo Primeiro – O presente CONTRATO terá âmbito nacional, com a garantia de rede 
arrecadadora composta de todas as agências e postos de atendimento on-line da 
CONTRATADA, situados no Brasil. 

Parágrafo Segundo – Fica designada pela CONTRATADA  a Agência ..................../BA (n.º 
.........), localizada na Rua ................................., ..............., ......................./BA, como 
estrutura organizacional responsável para realizar o atendimento ao MUNICÍPIO, bem como 
articular o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA  neste 
instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO 

A prestação de serviços consubstanciada no presente instrumento foi objeto de processo 
licitatório, Modalidade PREGÃO, nº 023/2017, de acordo com o disposto na legislação 
vigente notadamente, na lei 10520/09 e Lei nº. 8.666/93, a que se vincula este contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO A SER PAGA PELO CONTRATADO 

O pagamento da oferta vencedora proposta pela contrapartida negocial, no valor de R$ 
................................(.....................................), será realizado em moeda corrente do País, 
pelo CONTRATADO , em única parcela, dentro de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar da 
vigência do presente Contrato. 
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Parágrafo Primeiro – O valor do pagamento deverá ser disponibilizado na Conta Corrente 
do MUNICÍPIO, a ser indicada pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças. 

Parágrafo Segundo – Não será permitida a utilização de créditos de qualquer natureza 
para fins do pagamento previsto no caput de Cláusula. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

Com vistas ao fiel cumprimento das obrigações aqui assumidas, compromete-se a 
CONTRATADA, enquanto vigente este CONTRATO, a: 

a)  Cumprir tempestiva e corretamente as condições deste CONTRATO, no que concerne 
a prestação dos serviços listados na Cláusula Primeira, oferecer atendimento e 
serviços aos servidores municipais em condições, no mínimo, iguais às ofertadas aos 
demais clientes do Banco ......................... e qualidade compatível com o mercado. 

b) Manter sistemas operacionais e de informática capazes de bem prover os serviços 
contratados e fornecer ao MUNICÍPIO, prontamente, as informações necessárias ao 
acompanhamento de suas movimentações financeiras e outras que forem requeridas, 
de modo a que os serviços sejam prestados dentro do melhor padrão de qualidade 
possível. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Considerando o caráter de exclusividade dos serviços mencionados neste CONTRATO , o 
MUNICÍPIO compromete-se a, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de início da 
vigência deste instrumento e efetivo funcionamento da agência/posto de atendimento no 
Município de Ibiassucê, promover a definitiva e completa transferência para a agência da 
contratada os serviços que, na data da assinatura deste CONTRATO , estejam sendo 
prestados por outras instituições financeiras. Essa transferência deverá ser precedida de 
entendimentos entre as partes, ficando consignados em instrumentos específicos os 
respectivos termos de prestação de serviços, se for o caso. O prazo aqui previsto poderá ser 
prorrogado, mediante acordo entre as partes.

Parágrafo Primeiro - O MUNICÍPIO dará preferência à CONTRATADA na prestação de 
serviços não previstos neste instrumento, em termos a serem pactuados caso a caso, 
observadas as condições e limitações impostas na legislação vigente. 

Parágrafo Segundo – O MUNICÍPIO assume integral responsabilidade, na forma da lei e 
perante os órgãos fiscalizadores, pela necessária observância das regras aplicáveis à 
presente contratação no tocante aos seus aspectos formais, orçamentários e contábeis e 
pela adequada aplicação dos recursos desembolsados pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Assegurando à CONTRATADA  o direito prioritário de instalar unidade 
(Agências, PAB – Posto de Atendimento Bancário e máquinas de auto-atendimento) em 
espaços próprios ou de seus órgãos vinculados, o MUNICÌPIO poderá indicar e colocar à 
disposição da CONTRATADA  áreas adequadas para tanto, mediante celebração de 
contrato específico de concessão de uso. 
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Parágrafo Quarto – O MUNICÍPIO compromete-se a não permitir a substituição das 
unidades da CONTRATADA  que tenham sido instaladas em áreas por ele ou por seus 
órgãos cedidos, por unidades de outras instituições financeiras, enquanto perdurar a 
vigência deste contrato.  

Parágrafo Quinto - O MUNICÍPIO disponibilizará o banco de dados dos servidores 
municipais da Administração direta e indireta, ativos e inativos, contendo todas as 
informações cadastrais. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

No âmbito da execução do presente Contrato, o CONTRATADO obriga-se a: 

a) permitir e facilitar a inspeção dos SERVIÇOS e a fiscalização ou supervisão do 
CONTRANTE, conforme conveniente e oportuno ao CONTRATANTE, devendo prestar 
todos os esclarecimentos solicitados; 

b) comunicar à fiscalização ou à supervisão do CONTRANTE a ocorrência de qualquer fato 
ou condição que possa atrasar ou impedir a realização dos SERVIÇOS, no todo ou em 
parte;

c) responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

d) instalar Postos de Atendimento Bancário  e postos de atendimento eletrônico no 
Município e em todos os locais onde atualmente tal serviço encontra-se disponível aos 
servidores e empregados do MUNICÍPIO, os quais serão informados ao CONTRATADO
pelo MUNICÍPIO;

e) manter, durante toda a execução deste Contrato, as condições de habilitação exigidas no 
EDITAL, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

f) restituir ao MUNICÍPIO dentro de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, o valor do 
crédito dos pagamentos realizados por meio de recibo a servidores, e empregados do 
MUNICÍPIO não retirados após 90 (dias) contados da disponibilidade dos recursos para 
retirada pelos beneficiários; 

g) fornecer suporte técnico às atividades objeto do presente Contrato, com pessoal 
devidamente qualificado; 

h) indicar os gestores responsáveis e seus substitutos pelo atendimento ao MUNICÍPIO e 
pelo cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato, com poderes de negociação 
que visem à otimização dos SERVIÇOS prestados; 

i) garantir, manter e melhorar a qualidade dos SERVIÇOS prestados ao MUNICÍPIO, de 
maneira competitiva no mercado, bem como realizar investimentos visando à modernização 
e ao acompanhamento da evolução tecnológica necessária para melhorias na contra-partida 
negocial. 

j) atender ao cronograma de pagamento de pessoal estabelecido pelo MUNICÍPIO,
considerando a totalidade dos servidores ativos e empregados. 

k) manter, pelo período de 01 (um) ano, permanentemente atualizado, para efeito de 
pagamento, um cadastro dos servidores ativos e empregados que são objeto do Sistema de 
Pagamento de Pessoal, bem como de seus representantes legais, segundo dados 
fornecidos pelo MUNICÍPIO;
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l) disponibilizar, por meio digital, arquivo mensal de retorno que permita a atualização, pela 
Secretaria Municipal da Administração e Finanças, dos valores pagos e não pagos aos 
servidores ativos e empregados, observadas as regras de sigilo bancário aplicáveis; 

m) treinar o pessoal do MUNICÍPIO envolvido nas atividades relacionadas com seu sistema 
de pagamento de pessoal; 

n) manter histórico dos pagamentos do pessoal pelo período de vigência do CONTRATO e
fornecer as informações, quando solicitadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para 
os pagamentos realizados nos últimos 60 (sessenta) dias e, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, para os realizados em períodos superiores ao anteriormente referido; 

o) solicitar anuência do MUNICÍPIO em caso de implementação de alterações em seu 
sistema de pagamento que impliquem modificações de procedimentos operacionais no 
relacionamento com o MUNICÍPIO ou com seus servidores ativos e empregados;  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS 

O CONTRATADO deverá proceder a todas as adaptações de seus sistemas 
computacionais necessárias ao aprimoramento e perfeito funcionamento de seus sistemas, 
de forma a viabilizar e facilitar as transmissões de dados e a manutenção perfeita dos 
controles, em virtude de eventuais alterações provocadas pelas obrigações assumidas por 
meio deste instrumento. 

Parágrafo Primeiro - Os sistemas operacionais utilizados na contrapartida negocial deverão 
ser previamente aceitos pelo MUNICÍPIO para a preservação da compatibilidade com seus 
próprios sistemas. As modificações nos sistemas operacionais utilizados pelo 
CONTRATADO e pelo MUNICÍPIO deverão ser prévia e conjuntamente aprovadas para a 
preservação da compatibilidade entre eles. 

Parágrafo Segundo - O MUNICÍPIO e o CONTRATADO  farão uma avaliação dos sistemas 
e adotarão medidas para seu aperfeiçoamento, semestralmente, a partir da vigência deste 
Contrato, ou em prazo menor se necessário, mediante solicitação de uma das partes. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o MUNICÍPIO aplicará ao CONTRATADO 
as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, assegurado 
o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo que, nas hipóteses especificadas nos 
parágrafos abaixo, serão aplicadas as seguintes penalidades:

Parágrafo Primeiro - O atraso injustificado no cumprimento, pelo CONTRATADO , do prazo 
para o pagamento estabelecido na Cláusula Terceira ensejará a aplicação de multa de 2% 
(dois por cento) ao mês por atraso, incidente sobre o valor especificado em referida 
cláusula, limitada a 10% (dez por cento) de tal valor, após o qual este Contrato poderá ser 
rescindido pelo MUNICÍPIO, sujeitando-se o CONTRATADO  às penalidades previstas no 
EDITAL, neste CONTRATO e na legislação aplicável.

Parágrafo Segundo - O atraso injustificado, pelo CONTRATADO , na implantação dos 
SERVIÇOS implicará em multa equivalente a 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor 
especificado na Cláusula Terceira, limitada a 10% (dez por cento) de tal valor, após o qual 
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este Contrato poderá ser rescindido pelo MUNICÍPIO, sujeitando-se o CONTRATADO  às 
penalidades previstas no EDITAL, neste CONTRATO e na legislação aplicável.  

Parágrafo Terceiro - O atraso injustificado na execução de qualquer parcela dos 
SERVIÇOS ensejará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) ao mês de atraso, 
incidente sobre o valor dos créditos não efetuados, multa esta limitada a 5% (cinco por 
cento) do valor da média mensal referente a tal(is) operação(ões) incorreta(s), apurada nos 
6 (seis) meses anteriores ao fato ensejador da multa. 

Parágrafo Quarto - Pela inexecução parcial de outras obrigações estipuladas no presente 
Contrato, por culpa do CONTRATADO, o MUNICÍPIO poderá aplicar as sanções previstas 
no artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, proporcionalmente à gravidade 
do caso concreto, cumulativamente ou não à multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
especificado na Cláusula terceira.

Parágrafo Quinto - Pela inexecução total do presente Contrato por culpa do 
CONTRATADO, o MUNICÍPIO poderá rescindir o Contrato, sem prejuízo da aplicação 
cumulativa de sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
proporcionalmente à gravidade do caso concreto, ficando desde já fixada uma multa no 
valor de 10% (dez por cento) sobre o valor especificado na Cláusula terceira.

Parágrafo Sexto - Na hipótese de rescisão unilateral do Contrato por parte do MUNICÍPIO,
ou em razão de determinação judicial, sem que haja culpa ou qualquer fato que possa ser 
atribuível ao CONTRATADO para justificar a rescisão antecipada do Contrato, nos termos 
dos incisos XII e seguintes do artigo 78 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, o 
MUNICÍPIO deverá pagar ao CONTRATADO indenização atualizada pelo IPCA, ou outro 
índice que venha a substituí-lo, no valor equivalente à oferta paga pela contrapartida 
negocial, proporcionalmente ao tempo contratual ainda restante até o término do prazo 
originalmente fixado para a completa execução do Contrato, sem prejuízo dos pagamentos 
devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão, no período de 30 (trinta) dias 
anteriores à efetiva rescisão deste Contrato. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido pelo MUNICÍPIO a qualquer tempo, nos termos 
dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro - Na eventualidade de o CONTRATADO vir a ser submetido, pelas 
autoridades fiscalizadoras do sistema financeiro, ao Regime de Administração Especial 
Temporária - RAET, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou quaisquer outras medidas que 
modifiquem ou impeçam a regular contrapartida negocial, o MUNICÍPIO poderá promover a 
rescisão deste contrato mediante mera comunicação epistolar, não ensejando direito a 
indenizações contra o MUNICÍPIO em decorrência desse ato.

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO , como prestador dos serviços estratégicos do 
MUNICÍPIO, somente poderá promover a rescisão deste contrato na hipótese de atraso 
superior a 90 (noventa) dias do repasse dos serviços devidos pelo MUNICÍPIO, salvo nas 
hipóteses de caso fortuito ou de força maior, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do 
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Código Civil Brasileiro, assegurado ao CONTRATADO  o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REPARAÇÃO DE DANOS

Obrigam-se as partes a reparar todo e qualquer dano a que derem causa por culpa ou dolo, 
na execução dos serviços objeto deste contrato, até o limite do valor do dano material, 
atualizado pela variação da taxa SELIC, ou outro índice que venha a sucedê-la, desde a 
ocorrência do fato até o seu efetivo ressarcimento, ressalvados os casos fortuitos e/ou de 
força maior. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS

O não exercício, por qualquer das partes, de direito previsto neste contrato, não 
representará renúncia nem impedirá o exercício futuro do direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ATO ADMINISTRATIVO INJUSTIFICADO

O MUNICÍPIO fica obrigado a ressarcir à ........................ o equivalente ao valor pro-rata 
temporis a que se refere à Cláusula Terceira atualizado pela variação da taxa SELIC, ou 
outro índice que venha a sucedê-la, na hipótese de, por ato administrativo (ato de império) 
praticado pelo MUNICÍPIO, o presente contrato perder seu objeto ou se, em decorrência da 
prática de tal ato administrativo, o objeto se tornar de impossível cumprimento pela 
CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO – O ressarcimento previsto no caput desta Cláusula não elide os
direitos da .......................... a que se refere o parágrafo 2º, do artigo 79, da Lei Federal no. 
8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

O presente CONTRATO é firmado com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses a contar 
de ___/____/_____. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RETIFICAÇÃO  

O presente CONTRATO é celebrado em caráter irretratável e irrevogável, mas deverá ser 
retificado, mediante celebração de termo aditivo, nas hipóteses previstas em lei, em 
especial, nos casos de desequilíbrio econômico-financeiro do pacto inicial, gerado pelo não 
cumprimento, por parte do MUNICÍPIO, das obrigações assumidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO obriga-se a providenciar a publicação do extrato deste CONTRATO na 
Imprensa Oficial, em atendimento à exigência do artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal 
no. 8666/03, para fins de validade e eficácia do instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
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As partes aceitam este instrumento tal como se acha redigido e se obrigam por si e por seus 
herdeiros e/ou sucessores, ao seu fiel cumprimento, elegendo o foro do Município de 
CACULÉ, com privilégio sobre qualquer outro, para a solução de todas e quaisquer 
questões decorrentes deste CONTRATO que não possam ser resolvidas 
administrativamente, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e acordados com as cláusulas e condições aqui pactuadas, as 
partes firmam o presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, assinado 
na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nomeadas e assinadas, para que produza os 
seus efeitos jurídicos e legais. 

Ibiassucê/BA, xxxxx  de xxxxxx de 2017.  

_____________________________   

Município de Ibiassucê 

_____________________________

CONTRATADO 

Testemunhas:

______________________________

Nome: 

CPF: 

______________________________

Nome: 

CPF: 
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ANEXO III 

C R E D E N C I A L

Credencio o 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 meu mandatário, para 

representar esta empresa, com poderes para praticar todos os atos necessários, relativos ao 

procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, n° 023/2017, promovido pela Prefeitura 

Municipal de Ibiassucê, em especial apresentar documentos, prestar declarações de 

qualquer teor, oferecer proposta, apresentar lances verbais, negociar preços, contrair 

obrigações, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de 

interposição de recursos e do direito aos mesmos, praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame,  que tudo será dado como bom, firme e valioso. //////// 

IBIASSUCÊ, ......... de ................................ de  

___________________________________________________________

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

07 de Dezembro de 2017
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ANEXO IV 

Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 

Pregão Presencial n° 023/2017 

...................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° ................, por 

intermédio de seu representante legal o Sr. ................................................. portador da 

Carteira de Identidade n° ............... e do CPF n° ......................., DECLARA, para os devidos 

fins que atende plenamente aos requisitos de habilitação da presente licitação,

promovida pelo Município de Ibiassucê, não existindo qualquer fato que impeça a sua 

habilitação, comprometendo-se ainda a declará-los, se por ventura ocorrer qualquer fato 

superveniente impeditivo de sua habilitação, sob pena das cominações legais. 

IBIASSUCÊ, ......... de ................................ de  

___________________________________________________________

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

07 de Dezembro de 2017
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

...................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° ................, com 
endereço na ..........................................................................., telefone n° .......................,  por 
intermédio de seu representante legal o Sr. ................................................. portador da 
Carteira de Identidade n° ............... e do CPF n° ......................., DECLARA, para os devidos 
fins: 

a) a aceitação irrestrita das condições estipuladas neste Edital; 

b)que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, e demais profissionais não figuram servidores 
ou empregados públicos, e em particular, da PREFEITURA; 

c) que não emprega nem utiliza atividades laborativas de menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de dezesseis anos (art.7°, 
XXXIII da Constituição Federal, c/c art. 27 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 9.854/99).  

IBIASSUCÊ, ......... de ................................ de  

___________________________________________________________

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

07 de Dezembro de 2017
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO 
DE ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ 

 [NOME DO LICITANTE], instituição financeira com sede na [ENDEREÇO], na 
cidade de _______, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o 
número ________, DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital de licitação do 
PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2017, que possui atualmente, em condições de praticar as 
operações bancárias relativas aos bancos comerciais, as seguintes agências bancárias no 
MUNICÍPIO: 

1) <nome da agência>, <número da agência>, situado(a) na <endereço>, <telefone>;  

2) etc. 

IBIASSUCÊ, ......... de ................................ de  

___________________________________________________________

(nome, carimbo, assinatura e função do representante legal da empresa). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

07 de Dezembro de 2017
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO  

[NOME DO LICITANTE], instituição financeira com sede na [ENDEREÇO], na cidade de 
_______, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número 
________, por seu representante legal, participante do PREGÃO nº 023/2017 promovida 
pelo MUNICÍPIO, pela presente, na melhor forma e para os fins e efeitos de direito, assume
o compromisso, em caráter irrevogável e irretratável, sob pena de rescisão do respectivo 
contrato, de que, sendo o objeto licitado adjudicado a seu favor, apresentará, até a data da 
assinatura do contrato: 

1. Declaração do LICITANTE indicando os profissionais, em número mínimo de 02 
(dois), que integrarão a equipe técnica do LICITANTE responsável pelo 
relacionamento com os técnicos do MUNICÍPIO, contendo nome, CPF, função que 
exerce cada um dos membros de tal equipe, conforme Anexo do EDITAL;  

2. Caso tenha sido apresentada a declaração mencionada na parte final do item acima, 
a Administração somente ficará obrigada ao cumprimento do contratado após 
30(trinta) dias a entrada em funcionamento da 1ª agência do Licitante vencedor no 
território do Município, independente da data de assinatura do contrato e 
conseqüente pagamento de preço; 

3. Apresentação do quadro de agências atuais do LICITANTE no MUNICÍPIO, com 
número, endereço e telefone, conforme modelo constante do Anexo VI deste 
EDITAL. 

4. Apresentação da relação com endereço dos Equipamentos de Auto-atendimento no 
município de Ibiassucê-Ba, devendo atender a quantidade mínima de 2 (dois), 
distribuídos entre a rede de agências e pontos externos às mesmas, admitida a 
inclusão de redes compartilhadas tipo Banco 24 horas e ou similar;  podendo tal 
comprovação ser substituída por declaração irrevogável e irretratável de que o 
LICITANTE instalará, caso seja o vencedor do presente PREGÃO, os equipamentos 
exigidos de acordo com este item dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias contados 
da celebração do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

IBIASSUCÊ, ......... de ................................ de 

___________________________________________________________

(nome, carimbo, assinatura e função do representante legal da empresa). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

07 de Dezembro de 2017
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

 [NOME DO LICITANTE], instituição financeira com sede na [ENDEREÇO], 
na cidade de _______, Estado de ________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) sob o número ________, DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital 
de licitação do PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2017, que serão responsáveis pela  
execução dos serviços, objeto da licitação em apreço, os seguintes profissionais: 

a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________, com 
a função de ______________________________, com domicílio na Cidade de Ibiassucê; 

b) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________, com 
a função de ______________________________; etc. 

c) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________, com 
a função de ______________________________; etc. 

IBIASSUCÊ, ......... de ................................ de  

___________________________________________________________

(nome, carimbo, assinatura e função do representante legal da empresa). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

07 de Dezembro de 2017
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ANEXO IX 

MODELO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 [NOME DO LICITANTE], instituição financeira com sede na [ENDEREÇO], na cidade de 
_______, Estado de ________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
sob o número ________, neste ato devidamente representada por seus representantes 
legais, de acordo com seus documentos constitutivos, vem, por meio desta, apresentar sua 
PROPOSTA COMERCIAL referente ao PREGÃO PRESENCIAL n° 023/2017, promovida 
pelo MUNICÍPIO de IBIASSUCÊ-BA, com vistas à seleção de instituição financeira para 
prestação dos serviços na forma do edital, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações posteriores, de acordo com os termos e condições a seguir expostos. 

1. Valor Ofertado. O valor ofertado pela prestação dos SERVIÇOS é de 
R$___________ (___________________________________ reais).  

2. Prazo de Validade da Proposta. O prazo de validade desta proposta é de 60 
(sessenta) dias contados de sua apresentação, conforme previsto no o 
EDITAL. 

IBIASSUCÊ, ......... de ................................ de  

___________________________________________________________

(nome, carimbo, assinatura e função do representante legal da empresa). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

07 de Dezembro de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2017

Objeto: Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de mobiliário, 

equipamentos e eletroeletrônicos, conforme edital e anexos. Data 18/12/2017. Horário: 

08 h. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura 

Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02 

-1º Pavimento, Centro - Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 12:00 h de segunda a sexta. 

Fone: (77) 3466-2151. 

Jacaraci, 06 de dezembro de 2017. 

João Paulo da Silva Souza

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017

Objeto: Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de Equipamentos e 

material permanente para o laboratório municipal. Data 19/12/2017. Horário: 08 h. Os 

interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura 

Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02 

-1º Pavimento, Centro - Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 12:00 h de segunda a sexta. 

Fone: (77) 3466-2151. 

Jacaraci, 06 de dezembro de 2017.

 João Paulo da Silva Souza

 Pregoeiro

07 de Dezembro de 2017
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AVISO DE LICITAÇÃO TP 06,07/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 109/2016

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 06/2017 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, conforme edital e anexos. Data: 22/12/2017. 
Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço unitário. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos 
na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, na Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento, no 
horário 08:00 às 12:00 h, de segunda à sexta. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 06 de dezembro de 2017. João Paulo da 
Silva Souza - Presidente da CPL. 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 07/2017 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais hospitalares, odontológicos e de laboratório conforme 
edital e anexos. Data: 22/12/2017. Horário: 11:00 h. Critério: Menor Preço unitário. Os interessados poderão obter 
informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, na Rua 
Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento, no horário 08:00 às 12:00 h, de segunda à sexta. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 06 
de dezembro de 2017. João Paulo da Silva Souza Presidente da CPL. 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 109/2016 
Contratado: GRAFITE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 06.017.894/0001-94. Data de assinatura do Aditivo contrato: 
01/12/2017. Vigência: 10/05/2018. Objeto: Execução de obras e serviços relativos à construção de uma quadra coberta 
com vestiário no Centro Educacional Municipal Monsenhor Fernando, no Povoado de São José. Origem dos Recursos: 
FNDE . Jacaraci, 01/12/2017 Antônio Carlos Freire de Abreu Prefeito Municipal. 

Aviso de Licitação Num: 01/2017

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 06/2017

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, conforme edital e anexos. Data: 22/12/2017. 
Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço unitário. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos 
na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, na Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento, no 
horário 08:00 às 12:00 h, de segunda à sexta. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 06 de dezembro de 2017. João Paulo da 
Silva Souza - Presidente da CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 07/2017

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais hospitalares, odontológicos e de laboratório conforme 
edital e anexos. Data: 22/12/2017. Horário: 11:00 h. Critério: Menor Preço unitário. Os interessados poderão obter 
informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, na Rua 
Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento, no horário 08:00 às 12:00 h, de segunda à sexta. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 06 
de dezembro de 2017. João Paulo da Silva Souza Presidente da CPL. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 109/2016

Contratado: GRAFITE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 06.017.894/0001-94. Data de assinatura do Aditivo contrato: 
01/12/2017. Vigência: 10/05/2018. Objeto: Execução de obras e serviços relativos à construção de uma quadra coberta 
com vestiário no Centro Educacional Municipal Monsenhor Fernando, no Povoado de São José. Origem dos Recursos: 
FNDE . Jacaraci, 01/12/2017 Antônio Carlos Freire de Abreu Prefeito Municipal. 

Aviso de Licitação Num: 06/2017

Aviso de Licitação Num: 07/2017

Extrato Num: 109/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00

07 de Dezembro de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46

PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017 

 
 

Processo de Licitação n.º 086/2017

 

Modalidade: Pregão Presencial

 
 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (SOB MEDIDA) PARA 
DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). 

 Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que 
no dia 20 de dezembro de 201, 7 às  09:00 horas, na sua sede administrativa, 
situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba ?  BA, Bahia, estará 
recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima 
especificado.

 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão 

Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 
3464-2212, das

 

oito ao meio dia.  
 

Mortugaba-BA. 07 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 

Anderson Dias da Rocha 

      

Pregoeiro Oficial 

 

07 de Dezembro de 2017


