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PORTARIA Nº 001/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.  

 

Dispõe sobre Exoneração de servidor ocupante de cargo 
de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BRUMADO, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, 
alterada pela Lei nº 1.555/2008,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Exonerar o Sr. JORGE LUIZ PARISH MALAQUIAS FILHO, advogado 
inscrito na OAB/BA sob o n.º 49.375, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 
11193647-01/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 024.368.895-46, no cargo 
de provimento em comissão de Assessor Jurídico, em cumulação com as 
funções de Secretário Geral, a partir de 31 de dezembrode 2018.  
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as 
providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta 
portaria.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.  
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, 
Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2019.  
 

 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 002/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo 
de provimento em comissão, na forma a seguir indicada. 

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BRUMADO, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, 
alterada pela Lei nº 1.555/2008, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear a Sr. HALF COTRIM DE CASTRO, brasileiro, Advogado, 
inscrito na OAB/BA sob o n° 47.531, com Cédula de Identidade n.º 
1122901755, SSP/BA e CPF/MF sob o n.º 028.713.975-11, para exercer o 
cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico, a partir de janeiro de 
2019. 
 
Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido 
no Símbolo CC1, da Resolução n.º 18/2011, de 12 de dezembro de 2011, com 
uma gratificação por Condição Especial de Trabalho para Cargos em Comissão 
- CETCC, no percentual de 50% (cinquenta por cento).  
 
Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os 
documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais 
providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de 
organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, 
Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 03/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 
Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 30, inciso XIX, 
do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear o Sra. CARINA CASTRO SILVA , portador da Cédula de Identidade 
R.G. nº 06.508.832-84/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 750.359.365-20, para 
ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário (a) Geral, a partir de janeiro 
2019. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos 
indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias 
ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) 
servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

03 de Janeiro de 2019
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PORTARIA Nº 004/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.  
 
Dispõe sobre Exoneraçãode servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , 
Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 
1.555/2008,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Exonerar o Sra. THIARA COELHO NERY,  portadora da Cédula de Identidade 
R.G. nº 13117714-17/SSP-SP e cadastrado no CPF sob nº 033.748.495-39, do cargo 
de provimento em comissão de Assessor Parlamentar,vinculada ao Gabinete do 
Vereador Leonardo Quinteiro Vasconcelos a partir de 31 de dezembrode 2018.  
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as 
providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.  
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 02 de janeiro de 2019.  
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 05/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.  
 
Dispõe sobre Exoneraçãode servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , 
Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 
1.555/2008,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Exonerar o Sr. DILMAR MATOS AMORIM , portador da Cédula de Identidade 
R.G. nº 01359845-72/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 085.019.045-20, do cargo 
de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, a partir de31 de dezembrode 
2018.  
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as 
providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de dezembrode 2018, revogadas as disposições em contrário.  
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 02 de janeiro de 2019.  
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 06/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.  
 
Dispõe sobre Exoneraçãode servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  
 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , 
Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 
1.555/2008,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Exonerar o Sra. SANDRA APARECIDA SOUZA BORGES , portadora da 
Cédula de Identidade R.G. nº 12105283-47/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 
013.429.825-09, do cargo de provimento em comissão de Auxiliar 
Parlamentar,vinculada ao Gabinete do Vereador Leonardo Quinteiro Vasconcelos a 
partir de 31 de dezembrode 2018.  
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as 
providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.  
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 02 de janeiro de 2019.  
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

03 de Janeiro de 2019
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PORTARIA Nº 07/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.  
 
Dispõe sobre Exoneração de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , 
Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 
1.555/2008,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Exonerar o Sr. ALBÂNIO DE SOUZA LIMA, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº 00596394-07/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 029.743.635-
04, do cargo de provimento em comissão de Coordenador da Biblioteca Pública do 
Legislativo, a partir de 31 de dezembro2018.  
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as 
providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.  
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 02 de janeiro de 2019.  
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

03 de Janeiro de 2019
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PORTARIA Nº 08/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 
Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 30, inciso XIX, 
do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear o Sra. SANDRA APARECIDA SOUZA BORGES, portadora da 
Cédula de Identidade R.G. nº 12105283-47/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 
013.429.825-09, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Coordenador da 
Biblioteca Pública do Legislativo, a partir de janeiro 2019. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos 
indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias 
ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) 
servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
a 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

03 de Janeiro de 2019
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   PORTARIA Nº 09/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 

   Dispõe sobre exoneração de servidor ocupante de cargo 
de provimento em comissão, na forma a seguir 
especificada.  

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BRUMADO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base no 
art. 30, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
 
  
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - Exonerar a Sra. EDICÉLIA CERQUEIRA PINTO , portadora da Cédula 
de Identidade R.G. nº 08684411-39/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 
819.218.375-00, para exercer o cargo de provimento em comissão de Oficial 
de Gabinete, vinculado ao Gabinete do Vereador Reinaldo de Almeida Brito, a 
partir de 31 de dezembro de 2018. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as 
providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta 
portaria.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, 
Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

03 de Janeiro de 2019
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PORTARIA Nº 10/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 
Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo 
de provimento em comissão, na forma a seguir indicada. 

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BRUMADO, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, 
alterada pela Lei nº 1.555/2008, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear a Sra. CREUZA BERNARDA DA SILVA SANTOS , portadora 
da Cédula de Identidade R.G. nº 296896004/SSP-BA e cadastrada no CPF sob 
nº 689.877.495-68, para o cargo de provimento em comissão de Oficial de 
Gabinete, no Gabinete do Vereador Reinaldo de Almeida Brito, a partir de 
janeiro de 2019. 
 
Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido 
no Art. 2º, inciso III, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas 
pela Lei n.º 1.555/2008. 
 
Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os 
documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais 
providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de 
organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, 
Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

03 de Janeiro de 2019
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PORTARIA Nº 11/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 

Dispõe sobre exoneração de servidor ocupante de cargo 
de provimento em comissão, na forma a seguir 
especificada.  

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BRUMADO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base no 
art. 30, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Exonerar o Sr. WALLAS SOARES SANTOS, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº 14704380-89/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 
047.177.905-96, do cargo de provimento em comissão de Auxiliar 
Parlamentar, no Gabinete do Vereador Edimilson Aguiar Silva, a partir de 31 
de dezembro de 2018. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as 
providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta 
portaria.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de  dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, 
Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

03 de Janeiro de 2019
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PORTARIA Nº 12/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 
Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo 
de provimento em comissão, na forma a seguir indicada. 

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BRUMADO, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, 
alterada pela Lei nº 1.555/2008, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear o Sr. JOSÉ APARECIDO SILVA DOS SANTOS , portador da 
Cédula de Identidade R.G. nº 07785879-40/SSP-BA e cadastrada no CPF sob 
nº 009.235.015-17, para o cargo de provimento em comissão de Auxiliar 
Parlamentar, no Gabinete do Vereador Edimilson Aguiar Silva, a partir de 
janeiro de 2019. 
 
Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido 
no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas 
pela Lei n.º 1.555/2008. 
 
Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os 
documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais 
providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de 
organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 01 de janeiro 2019, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, 
Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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   PORTARIA Nº 13/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 

   Dispõe sobre exoneração de servidor ocupante de cargo 
de provimento em comissão, na forma a seguir 
especificada.  

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BRUMADO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base no 
art. 30, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
 
  
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - Exonerar a Srª. EVA DIAS PEREIRA , portadora da Cédula de 
Identidade R.G. nº 07.885.744-93/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 
878.983.065-20, do cargo de provimento em comissão de Oficial de Gabinete, 
no Gabinete do Vereador Jose Carlos Marques Pessoa, a partir de 31 de 
dezembro de 2018. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as 
providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta 
portaria.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário 
 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, 
Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

03 de Janeiro de 2019
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PORTARIA Nº 14/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 
Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 30, inciso XIX, 
do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear o Sr. DILMAR MATOS AMORIM , portador da Cédula de Identidade 
R.G. nº 01359845-72/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 085.019.045-20, para 
ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, no Gabinete 
do Vereador Leonardo Quinteiro Vasconcelos, a partir de janeiro de 2018. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos 
indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias 
ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) 
servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
a 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 15/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.  
 
Dispõe sobre Exoneraçãode servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , 
Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 
1.555/2008,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Exonerar a Sra. CIRLENE NOVAIS MOTA,  portadora da Cédula de 
Identidade R.G. nº 12584828-51/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 210.321.778-
04, do cargo de provimento em comissão de Assistente do Controle Interno, a partir 
de 31 de dezembro de 2018.  
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as 
providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.  
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 02 de janeiro de 2019.  
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 16/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 
Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 30, inciso XIX, 
do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear o Sra. THIARA COELHO NERY,  portadora da Cédula de Identidade 
R.G. nº 13117714-17/SSP-SP e cadastrado no CPF sob nº 033.748.495-39, para 
ocupar o cargo de provimento em comissão de Assistente do Controle Interno, a 
partir de janeiro de 2019. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos 
indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias 
ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) 
servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
a 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.  
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

03 de Janeiro de 2019
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PORTARIA Nº 17/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 
Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 30, inciso XIX, 
do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear o Sr. PEROUSE DA SILVA CARDOSO , portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº 00.456.713-70/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 021.749.445-
53, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, a 
partir de janeiro de 2019. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos 
indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias 
ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) 
servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
a 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 18/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.  
 
Dispõe sobre Exoneraçãode servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , 
Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 
1.555/2008,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Exonerar o Sra. ELIANA COSTA DA SILVA , portadora da Cédula de 
Identidade R.G. nº 17417744/SSP-SP e cadastrada no CPF sob nº 066.459.828-52, do 
cargo de provimento em comissão de Assessor de Comunicação Social, a partir de 
31 de dezembro de 2018.  
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as 
providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.  
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 02 de janeiro de 2019.  
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 19/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 
 

Dispõe sobre concessão de CETCC ao servidor ocupante 
de cargo de provimento em comissão, conforme adiante 
se especifica e dá outras providências.  

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BRUMADO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base na 
Lei nº 1.386/2005, alterada pela Lei n.º 1.585/2009 de 28 de dezembro de 
2009, 
 
  
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - Conceder Condição Especial de Trabalho para Cargos em Comissão - 
CETCC, no percentual de 50% (Cinquenta por cento), ao servidor Sr. 
AUTAMIR DE ARAÚJO LEITE, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 
03.086.860-20/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 359.974.605-25, a partir 
do mês de janeiro de 2019. 
  
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de adotar as 
providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, 
Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 20/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 
Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo 
de provimento em comissão, na forma a seguir indicada. 

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BRUMADO, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, 
alterada pela Lei nº 1.555/2008, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear a Sra. CLÉCIA SOUZA COQUEIRO, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº 20.630.418-81/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 
068.463.705-79, para o cargo de provimento em comissão de Auxiliar 
Parlamentar, no Gabinete do Vereador Leonardo Quinteiro Vasconcelos, a 
partir de janeiro de 2019. 
 
Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido 
no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas 
pela Lei n.º 1.555/2008. 
 
Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os 
documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais 
providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de 
organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, 
Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 021/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 
 
Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 30, inciso XIX, 
do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear o Sr. PATRICIA DIAS CAIRES , portador da Cédula de Identidade 
R.G. nº 0892752688/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 779.453.285-04, para 
ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor de Comunicação Social, a 
partir de janeiro 2019. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos 
indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias 
ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) 
servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
a 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 
da Bahia, em 02 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 02/2019 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2019

AVISO DE ABERTURA - CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2019. Objeto: Cadastramento de grupos 

formais e informais para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a 

alimentação escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. Data: 29/01/2019. Horário: 08:30 

hs. Critério: Menor Preço Unitário. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital na íntegra 

no site www.governdecacule.ba.gov.br. Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 03 de janeiro de 2019. 

Helder Pereira Prates - Pregoeiro.

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 

Modalidade: Tomada de Preços n° 02/2019. Objeto: contratação de empresa especializada para a 

reforma e cobertura do pátio da Creche Vereador Tadeu Martins Rocha neste município, conforme 

especificações do anexo I do edital. Data: 28/01/2019. Horário: 08:30 horas. Critério: Menor Preço 

Global. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital na íntegra no site 

www.governdecacule.ba.gov.br. Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 03 de janeiro de 2019. Helder 

Pereira Prates – Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

 __________________________________________________________________________________________________ 
Pregão Presencial nº 041/2018 - Pag. 1 

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 PRESENCIAL Nº 041/2018 
 
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 MUNICIPAL Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 
2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 066, DE 07 DE MAIO DE 2013, PORTARIA Nº 024, DE 04 DE 
SETEMBRO DE 2018 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS. 
 
II - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 
 
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 186/2018 
 
IV - ÓRGÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO Global 
 
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
 
VII - SESSÃO PÚBLICA: 
 
       DATA: 11/01/2019 
       HORA: 09:00h 
 
LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia. 
 
A Sessão será conduzida pela Pregoeira Vera Lúcia Teixeira dos Santos  com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados nos termos da Portaria nº 024, de 04 de Setembro de 2018. 
 
VIII - OBJETO: 
 
8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de empresa especializada para disponibilização de 
plataforma online de controle de dados de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e 
assistência técnica, destinados aos departamentos da Rede Municipal de Ensino de Guajeru/BA, conforme 
especificações constantes nos Anexos deste Edital. 
 
8.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, para prestação dos 
Serviços constantes dos Anexos deste Edital. 
 
8.3 - Ao se candidatar à prestação de serviços de determinado lote, a empresa obriga-se, sob pena de 
desclassificação, a fornecer todos os itens dele. 
 
8.4 - A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na Minuta do Contrato 
de Prestação de Serviços, Anexo V deste Edital. 

 
8.5 - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se 
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
IX - FUNDAMENTO LEGAL 
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 __________________________________________________________________________________________________ 
Pregão Presencial nº 041/2018 - Pag. 2 

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 
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9.1 - 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 
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Portaria nº 024, de 
04 de Setembro de 2018 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. 
 
9.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem 
parte integrante. 
 
9.3 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento de Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar de certame.  
 
X - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
10.1 - Poderão participar do certame os interessados credenciados, 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.  
 

10.1.1 - Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, 
inciso I, alterado pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação será para 
participação exclusiva de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendor 
Individual-MEI. Não será aplicado este critério nos casos previstos no Art. 49 da Lei Complementar 
123/06. 
 
10.1.2 - Os interessados que atendam aos requisitos do edital, entretanto não se enquadrem como 
Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, inclusive Microempreendedores Individuais-MEI, 
também poderão lançar propostas de preços para esses lotes. No entanto, não poderão participar da etapa 
de disputa, exceto, quando, face à inviabilidade de contratação de empresas enquadradas como 
Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-MEI, 
participantes do certame. 

 
10.2 - 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. 
 
10.3 - 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. 
 
10.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial 
do Município - www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br 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. 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. 
 
10.5 - Após sessão de abertura dos envelopes e declarada a licitante vencedora provisória, será feita 
apresentação dos softwares licitados, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital, no prazo de até 
03 (três) dias úteis após a sessão que a declarar vencedora provisória do certame, a ser agendada em horário 
comercial. 
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10.5.1 - A vencedora provisória declarada, após a fase competitiva de lances verbais, deverá, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, se submeter, em sessão para promover a demonstração do(s) software(s) 
desenvolvido(s), o(s) qual(is) será(ão) avaliado(s) por uma Comissão formada por 03 (três) funcionários 
desta municipalidade que procederão a análise mediante a adoção dos critérios objetivos, contidos no 
Anexo I do Edital. 
 
10.5.2 - Não sendo cumpridas todas as exigências pelo vencedor provisório, este será desclassificado, 
devendo-se, em ato contínuo, convocar o segundo colocado para amostragem do(s) sistema(s), e assim 
sucessivamente, até que todas as requisições sejam devidamente atendidas.  
 
10.5.3 - Somente após a apresentação dos sistemas, com a devida aprovação dos mesmos pelos 
responsáveis pela avaliação, ocorrerá a Adjudicação do objeto da licitação, para posterior homologação 
e assinatura do contrato. 
 
10.5.4 - O não cumprimento dos itens 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3 deste Edital 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; 

 
10.5.5 - 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 VII 
deste Edital, o prazo para a apresentação dos softwares, conforme previsto no item 10.5 deste Edital, 
será de até 03 (três) dias úteis após ser declarado a convocação a ser realizada através de publicação no 
Diário Oficial do Município, sendo que os envelopes de habilitação da licitante convocada será aberto e 
seu conteúdo julgado em sessão de abertura e julgamento de documentos de habilitação a ser realizada 
na forma deste edital, no mesmo dia que a licitante for realizar a apresentação dos softwares. 

 
XI - CREDENCIAMENTO  
 
11.1 - Reputa-se credenciada junto aa Pregoeira a pessoa física regularmente designada para representar a 
licitante no processo licitatório. 
 

11.1.1 - O credenciamento de sócios far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com 
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional). 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado 
do documento de eleição e posse dos administradores. 

 
11.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes: 

 
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com 
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional). 

b) Procuração por instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo 
constante do modelo do Anexo II devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da 
legitimidade de quem outorgou os poderes (reconhecimento de firma); 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado 
do documento de eleição e posse dos administradores; 
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11.2 - Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma 
representação. 
 
11.3 - A ausência do credenciado importará a imediata impossibilidade de participação da licitante por ele 
representada, pois a presença física do representante legal da empresa é obrigatória. 
 
11.4 - Iniciada a sessão pública do Pregão, não caberá desistência da proposta. 
 
11.5 - A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante 
por ele representada, salvo autorização expressa pelo senhor Pregoeira. 
 
11.6 - Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou 
cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela Pregoeira. 
 
XII - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
12.1.1 - Caso a licitante apresentar essa DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO Anexo III e tiver com a habilitação irregular e não podendo sanar durante a sessão será 
aplicado Processo Administrativo. 
  
12.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo, em sua parte externa, além do NOME DA PROPONENTE e do 
Nº do CNPJ, os seguintes dizeres: 
 

12.2.1 -  ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2018 
 

12.2.2 -  ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2018 

 
12.3 - A proposta deverá estar em original, datilografada ou digitada ou até manuscrita, apenas no anverso, sem 
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante 
legal da licitante ou pelo seu procurador, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que 
contemple expressamente este poder. 
 
12.4 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação da Pregoeira ou 
por membros da equipe de apoio ou ainda pela Divisão de Compras deste Município.  
 
XIII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE - A, “PROPOSTA COMERCIAL” 
 
13.1 - A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal; 
b) número do  pregão; 
c) Preço unitário e total em moeda corrente do país, no máximo 02 casas decimais exemplo 0,00; 
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d) PROPOSTA, Anexo I, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente qualificada e 
autorizada, identificando os Serviços a que o licitante está concorrendo, o prazo de entrega da prestação, o 
preço do lote estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo que os preços se referem ao 
mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de prestação estabelecida no Edital. 
 

13.2 - O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços por item para a quantidade total demandada, 
expressando os valores em moeda nacional, reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que 
não serão admitidas propostas alternativas. 
 
13.3 - Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo (número) e se 
tiver o expresso por extenso, será levado em conta este último e caso ocorrendo divergência entre o unitário e o 
total será considerado o unitário. 
 
13.4 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias 
para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições 
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 
rigorosamente às especificações do objeto licitado. 

        
13.5 - A proposta de preços terá validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da 
proposta, facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo superior a este. 
 
13.6 - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na 
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer. 
 
13.8 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas com preço 
unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos. 
 
13.9 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital ou que 
consignarem valor unitário superior aos praticados no me rcado ou com preços manifestamente inexequíveis. 
 
13.10 - A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares 
em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados. 
 
13.11 - A Pregoeira poderá, durante a sessão pública, determinar a qualquer licitante a correção de erros formais 
em sua proposta, desde que este concorde e assine a proposta corrigida. 
 
13.12 - O preço será fixo e irreajustável. 
 
XIV - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B) 
 
14.1 - O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir, numerados e 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 
14.1.1 - 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; 
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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. 
 

14.1.2 - 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 
domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

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

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

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

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

 
OBSERVAÇÕES: 
 

1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 – Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a 
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de 
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no 
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas 
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima; 
 
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a 
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir 
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas 
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas 
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida, 
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA. 

 
15.1.3 - 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, nos 
últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da licitação ou de execução patrimonial, expedidas 
pelo distribuidor do domicilio da pessoa física. 

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

03 de Janeiro de 2019



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 30

 __________________________________________________________________________________________________ 
Pregão Presencial nº 041/2018 - Pag. 7 

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 

demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta 
Comercial. 

 
15.1.4 - 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 (Locação de Sistema e Licença de Uso de Software, nas 
áreas do objeto contrato), através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 
Obs.: Não serão aceitos os Atestados presentados com assinaturas de Pregoeiras e/ou presidentes ou membros de comissões 
de licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem recebimentos de mercadorias. Também 
não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente 
e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente. 

b) Prova de possuir em seu quadro permanente ao menos profissional com formação na área de tecnologia, 
o qual, se responsabilizará tecnicamente pela equipe apresentada, devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviço de 
características semelhantes; 

c) Deverá ser apresentado cópia do currículo, comprovante de graduação através de diploma, e, 
comprovante de existência do vínculo empregatício com a empresa licitante; 

d) Atestado de Responsabilidade Técnica, declarando que o profissional/empresa contratado executou os 
serviços de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que 
o desabone.  

 
14.1.5 - 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. 
 
14.1.6 - Declaração formal da empresa licitante, 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. 
 
14.1.7 - Declaração formal da empresa licitante, que: 
 

a) Dispõe de equipe de atendimento via Cal Center para abertura de chamado de suporte técnico 24hs por 
dia, nos 07 dias da semana; 

b) Dispõe de equipe técnica para atendimento de chamado no local, no prazo de 24h após a abertura da 
ordem; 

c) Que implantará os sistemas, converterá os dados e treinará os usuários num prazo de 20 (vinte) dias 
corridos; 

d) Confirmando a existência de disponibilidade na estrutura de redundância de link, para em caso de 
alguma parada a outra redundância continue funcionando e a Administração não descontinuidade. 

 
XV - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO  
 
15.1 - FASE INICIAL 
 
15.1.1 - No horário e local indicado na cláusula VII deste edital, será aberta a sessão pública de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima 
de 10 (dez) minutos.  
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15.1.2 - Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar aa Pregoeira a DECLARAÇÃO DE 
PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO  previstas neste 
edital, Anexo III e após esta fase os envelopes A - PROPOSTA DE PREÇOS e o Envelope B - 
HABILITAÇÃO, não sendo mais aceitas novas propostas. 

 
15.1.2.1 - No ato do credenciamento o representante deverá entregar declaração dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
 
15.1.2.2 - 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.  

 
15.1.3 - Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva 
documentação, não cabe desistência da proposta. 
 
15.1.4 - A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre 
em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pela Pregoeira. 
 
15.1.5 - A Pregoeira procederá à abertura dos  Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas, 
bem como a regularidade das mesmas. 
 
15.1.6 - A análise das propostas pela Pregoeira visará o atendimento às condições estabelecidas neste edital e 
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que o objeto não atenda às especificações, prazos e condições 
fixados no edital e apresentarem preço baseado exclusivamente em propostas dos demais licitantes. 
 
15.1.7 - Ocorrerá a divulgação das propostas recebidas e em consonância com as especificações e condições 
detalhadas no edital. 
 
15.1.8 - A Pregoeira, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que 
tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço. 
 
15.1.9 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no item anterior, a Pregoeira classificará as propostas subseqüentes de menor preço, até o máximo de 
03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 
 
15.1.10 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Pregoeira selecionará todas as propostas em 
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais. 
 
15.1.11 - Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço 
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a Pregoeira negociar, visando obter o 
melhor preço. 
 
15.1.12 - Não havendo vencedor entre empresas enquadradas como EPP, ME e MEI, depois de esgotadas as 
possibilidades, levadas em consideração as prerrogativas das referidas empresas, bem como a ordem de 
classificação, o objeto poderá ser adjudicado à licitante que não se enquadre como EPP, ME e MEI, desde que, 
não reste empresa enquadrada como EPP, ME e MEI. 
 
15.1.13 - Não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em favor de empresa(s) que não se enquadrem 
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nesta situação, após o cumprimento dos requisitos de aceitabilidade da proposta e dos documentos de 
habilitação da licitante. 
 
15.1.14 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira poderá suspender a sessão do pregão e 
estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas. 
 
XVI - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS   
 
16.1 - Após a classificação das propostas de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço unitário, será dado início à etapa de 
apresentação de lances verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, 
apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em 
ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor. 
 
16.2 - Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente 
registrado. 
 
16.3 - Não serão admitidos dois ou mais lances verbais do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 
16.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de 
ordenação das propostas. 
 
16.5 - A Pregoeira poderá a qualquer momento na etapa de  lances inserir o degrau e retirá-lo, quantas vezes 
achar necessário. 
 
16.6 - Não ocorrendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 
valor estimado para a contratação. 
 
16.7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade 
da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
16.8 - A etapa de lances será considerada encerrada, quando todos os participantes desta etapa declinarem da 
formulação de lances. 
 
16.9 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, a Pregoeira dará início à fase de habilitação com a abertura do 
envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de 
habilitação. 
 
16.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, o licitante habilitado será declarado vencedor.  
 
16.11 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
 
16.12 - Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará 
a oferta subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 
proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste 
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
16.13 - Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vier a ser 
desclassificada ou, ainda, inabilitada, a Pregoeira deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre os 
licitantes, obedecendo os critérios anteriormente definidos neste Edital. 
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16.14 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste edital e/ou 
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para o Tribunal, assim considerados aqueles incoerentes 
com os praticados no mercado para execução do objeto do contrato. 
 
16.15 - A Pregoeira, juntamente com a Equipe  de Apoio, lavrará ata da sessão, na qual serão registrados, dentre 
outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances verbais apresentados, 
na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais 
ocorrências relevantes. 
 
16.16 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanados 
na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre habilitação, inclusive mediante a substituição 
e apresentação de documentos ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
16.17 - 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. 
 
16.18 - A Ata da sessão deverá ser assinada pela Pr egoeira, Equipe de Apoio e Licitantes presentes. 
 
16.19 - Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi 
ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.  
 
16.20 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa deverá apresentar no PRAZO 
MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar do dia seguinte da sessão de lances. O não atendimento 
a esse item a empresa poderá ter sua proposta automaticamente desclassificada sem prejuízo das devidas 
sansões aplicáveis, convocando-se a segunda melhor proposta. 
 

16.20.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote conforme item 16.20, deverá respeitar o percentual 
de redução ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote; 
16.20.2 - O subitem 16.20.1 poderá sofrer variação de 02 % (dois por cento) para mais ou para menos do 
valor reduzido. 

 
16.21 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado verbalmente para o um 
melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote. Mas não poderá ser maior do lance 
verbal vencedor do lote. 
 
XVII - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
 
17.1 - Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção 
de recorrer da decisão da Pregoeira, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de 
manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a 
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela Pregoeira. 
 
17.2 - Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões, se 
quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do 
recorrente. 
 
17.3 - O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade 
promotora da licitação, será realizado pela Pregoeira no prazo de até 03 (três) dias úteis.  
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17.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
17.5 - A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir 
sobre o recurso. 
 
17.6 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divu lgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do 
Município (www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br), passando a valer para todos os efeitos à partir da data da 
publicação. 
 
XVIII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
18.1 - Não havendo manifestação de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora 
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 
 
18.2 - 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. 
 
18.3 - A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
XIX - DA CONTRATAÇÃO 
 
19.1 - 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. 
 
19.2 - 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.  
 
19.3 - 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. 
 
19.4 - 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. 
 
19.5 - 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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19.6 - 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.  
 
19.7 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que se trata o item 19.5, 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. 
 

19.7.1 - 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. 

 
19.8 - O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.  
 
XX - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
20.1 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, terão todos os direitos e deveres observados 
pela lei Complementar 123/06. 
 
20.2 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, deverão apresentar uma declaração, conforme 
modelo Anexo VI. 
 
XXI - ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
 
21.1 - Deverá ocorrer no dia, hora e local designados no item VII deste Edital, após concluída a fase de 
habilitação, observados os prazos recursais. 
 
XXII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO E PRAZO 
 
22.1 - Os serviços 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 nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela 
Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte forma: 
 

a) Conforme autorização da Secretaria de Administração, a contratada deverá Promover ativação do 
serviço, incluindo instalação, configuração e treinamento de servidores, no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias corridos a contar da assinatura do contrato; 

b) As ordens de serviços poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a Contratante 
achar conveniente. No momento da assinatura do contrato a empresa irá constar o endereço de e-mail 
e/ou número fac-simile para a realização dos pedidos, ficando a critério da Contratada o meio de 
comunicação mais conveniente para Administração, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar 
o não recebimento das Autorizações de Serviços. 

 
22.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final de cada período de 
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão 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. 
 
22.3 - O prazo contratual para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses. 
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22.4 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na legislação vigente, limitada a 48 (quarenta e oito) meses, conforme Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações. 
 
22.5 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba não aceitará recibo como documento fiscal. 
 
22.6 - As despesas dos serviços acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos das seguintes dotações: 
 
Dotação orçamentária: 
 
Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação 

Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
XXIII - CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscai s / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e 
serão separadas conforme requisições emitidas pelo Departamento de Compras até 02 (dois) dias úteis 
antes da data do pagamento; 

b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes 
legal 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, 
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) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, 
quando nas dependências Contratante, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços 
objeto desta licitação, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor; 

c) 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; 

d) 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; 
e) 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; 

f) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação 
pertinente; 

g) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome da 
Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização; 

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

i) 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; 

j) A Contratada obriga-se a executar os serviços ora contratados, no período em se fizer necessário, com 
zelo, desempenho e qualidade técnica, necessária a satisfatório a prestação dos referidos serviços, 
cabendo a parte contratada dar andamento aos ulteriores atos do processo, até o trânsito em julgado da 
sentença, inclusive arcar com todas as custas judiciais referentes aos recursos interpostos; 

k) Executar e acompanhar os levantamentos acordados, suas especificações e demais elementos técnicos, 
assim como as demais determinações da CONTRATANTE e legislação pertinente; 

l) A Contratada se obriga a Contratante, fiel e integral cumprimento dos termos do presente contrato, 
respondendo pelos danos e prejuízos que venha a causar à Contratante; 

m) Promover ativação do serviço, incluindo instalação, configuração do sistema e treinamento dos 
servidores, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar da assinatura do contrato; 

n) 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; 

o) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a 
funcionários de terceiros contratados; 

p) 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; 

q) 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; 

r) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a contratada adotará as providências 
necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, 
queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, 
reembolsará a Contratante das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo 
improrrogável de 10 (dez) dias úteis a contar da data do efetivo pagamento; 

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

t) Dispor de equipe técnica para atendimento de chamado no local, no prazo de 24h após a abertura da 
ordem; 

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

v) 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; 
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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 objeto do contrato. 

 
XXIV - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO 
 
24.1 - 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; 
 
24.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total 
responsabilidade na execução do contrato. 
 
24.3 - O prazo da realização do serviço é de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do presente contrato, 
podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 48 (quarenta e oito), conforme Lei nº 8.666/93. 
 
24.4 - No caso da prorrogação a empresa deverá apresentar à documentação equivalente a exigida para 
habilitação do Pregão Presencial nº 041/2018, com exceção da Qualificação Técnica - 14.1.4. 
 
XXV - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO 
 
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
XXVI - RESCISÃO 

26.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas na Lei nº 8.666/93. 
  
26.2 - 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. 
 
26.3 - 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. 
 
26.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Cont rato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 
 
XXVII - DAS PENALIDADES 
 
27.1 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei nº 10.520/02 e 
8.666/93. 
 
27.2 - A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada dos produtos 
ou serviços objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados, implicará 
na aplicação das penalidades contidas na Legislação em vigor. 
 
27.3 - Além das penalidades previstas no "caput", e sem prejuízo das mesmas, a contratada ficará sujeito às 
sanções, a seguir relacionadas: 
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I) Advertência; 
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total; 
III) Rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer o previsto no inciso II, sem prejuízo do 

pagamento das respectivas multas; 
IV) Pela rescisão do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% (dez por cento) 

do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que já tenham sido 
aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar a Contratante; 

V) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Contratante por prazo de até 02 (dois) anos. 

 
27.4 - 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. 
 
27.5 - 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. 
 
27.6 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
27.7 - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar multa a 
CONTRATADA, caso não sejam aceitas suas justificativas, no montante de 05% (cinco por cento) do valor do 
contrato, atualizado monetariamente. 
 
27.8 - Pelo descumprimento das obrigações mencionadas na cláusula segunda, fica a contratada sujeito à multa 
diária de 0,1 % (um décimo por cento) do valor da contratação, contados a partir do primeiro dia subseqüente à 
notificação de infração contratual até o 30º (trigésimo) dia do inadimplemento. 
 

27.8.1 - Ultrapassado este limite, incidirá multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, 
atualizado monetariamente. 

 
27.9 - Caso a contratada não assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficará sujeito a multa de 
até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contratação. 
 
XXVIII - DOS ANEXOS 
 
28.1 - 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. 

 
XXIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
29.1 - 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.  
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29.2 - 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. 
 
29.3 - 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. 
 
29.4 - 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. 
 
29.5 - 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. 
 
29.6 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas 
pela Pregoeira e pelos licitantes presentes. 
 
29.7 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 
 
29.8 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem. 
 
29.9 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 
 
29.10 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do 
Município. 
 
29.11 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia. 
 
29.12 - 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. 
 
29.13 - 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. 
 
29.14 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
29.15 - 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, 
localizado na Secretaria de Finanças, à Comissão Permanente de Licitação.  Não serão aceitos pedidos 
encaminhados por fac-símile, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico. 
 
29.16 - 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 e 
Portaria nº 024, de 04 de Setembro de 2018 e demais normas e redações aplicáveis. 
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XXX - FORO 
 
30.1 - 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, 28 de Dezembro de 2018. 

 
 

Vera Lúcia Teixeira dos Santos 
Pregoeira Municipal 

Portaria nº 024, de 04 de Setembro de 2018 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 
ANEXO I - MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma online de controle de 
dados de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinados aos 
departamentos da Rede Municipal de Ensino de Guajeru/BA.      
 

FORNECEDOR:                                                  CNPJ: 
ENDEREÇO:   CEP:   INSC. EST.:    
MUNICIPIO:   ESTADO:  FONE:    
DATA: 11/01/2019. E-MAIL:  CONTATO:    

 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
Manutenção Mensal 

PREÇO - R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

1 
Licença de uso e assistência técnica de Gestão 
Pedagógica e Administrativa 

MÊS 12   

VALOR TOTAL   

 
OBS.: Todas os custos e despesas com implantação, configuração inicial e treinamento de servidores da Prefeitura e demais itens 
necessários para a prestação dos serviços, estão inclusos nesta proposta de preços. Os sistemas e serviços prestados pela(s) contratada(s) 
deverão obedecer as especificações do Anexo VII – Termo de Referência deste Edital. 

 

1 - CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1 - Os Serviços deverão ser prestados no Município de Guajeru-Ba, devendo os sistemas estarem em pleno funcionamento no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato.  
1.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições desta 
Proposta de Preços, do Edital, Termo de Referência e do Contrato, fixando prazo para a regularização. 

 

2- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

2.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a prestação dos Serviços, conforme exigências do Edital. 
 

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta, e ainda declaramos que 
estamos cientes e aceitas de forma irrestrita todos os termos previstos no Edital. 
 
Eu, ................................................................... abaixo assinado, representante da empresa ......................................................................... .... 
declaro ter tomado conhecimento de todas as condições referente à prestação dos serviços objeto do Pregão Presencial nº 041/2018, e 
assim sendo, me comprometo a prestá-lo fielmente conforme valores propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que j á estão 
neste preço inclusos todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: Impostos, 
Tributos, Encargos e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e demais despesas inerentes. 

____________________________, _____de __________________ de _______. 
 

_____________________________________________________ 
 Razão Social: 
 CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

 
 

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 PRESENCIAL Nº 041/2018 
 

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 PRESENCIAL Nº 041/2018 

 
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 PRESENCIAL Nº 041/2018 

 
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. Gilmar Rocha Cangussu, 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 denomina da 
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 Presencial nº 041/2018, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços,  mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a Prestação de serviços de disponibilização de 
plataforma online de controle de dados de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e 
assistência técnica, destinados aos departamentos da Rede Municipal de Ensino de Guajeru/BA, conforme 
especificações constantes no Edital da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 041/2018 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ ................. 
(..........................................................), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal e Recibo, 
após devidamente atestado a prestação dos serviços pela Secretaria Responsável. 
 
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data de assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 48 
(quarenta e oito), conforme Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA  - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada: 
 
Órgão: .......................................................... 
Programa/Atividade: ..........................................................  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA SEXTA  - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item 
XXVII do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES). 
 
CLÁUSULA OITAVA  - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 
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Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) 
às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública 
cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. 

 
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito a 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 041/2018, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA . 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e 
ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações: 
 
Obrigações da Contratante: 
 

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume; 
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização a prestação dos serviços e registrar todas as ocorrências e as 

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

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

d) Proporcionar assistência ao pessoal técnico da CONTRATADA facilit ando as operações necessárias ao pleno 
desenvolvimento das atividades atines ao presente contrato, oferecendo, inclusive, salas, instalações físicas, 
equipamentos e materiais para desenvolvimento das atividades realizadas “in loco”; 

e) Fornecer as suas expensas todo o material de consumo de expediente necessário à execução dos serviços 
contratados neste instrumento;  

f) Reconhece na assinatura deste contrato, pleno conhecimento de todos os prazos estabelecidos nas legislações 
aplicáveis na regência dos serviços contratados, comprometendo-se a cumpri-los tempestivamente;  

g) Além dos valores explicitados neste Contrato, correrão por conta da CONTRATANTE as seguintes despesas 
dos consultores e técnicos da CONTRATADA, quando estes se encontrarem a serviço do presente contrato 
na sede da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou em viagens, por via aérea ou terrestre: Alimentação; 
Hospedagem e Deslocamento. 

 
Obrigações da Contratada: 
 

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório; 

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada; 
c) Executar e acompanhar os levantamentos acordados, suas especificações e demais elementos técnicos, assim 

como as demais determinações da CONTRATANTE e legislação pertinente; 
d) Desempenhar os serviços objeto desse contrato com todo zelo, diligência e honestidade, observada a 

legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e 
independência profissionais; 

e) Responsabilizar por todos os documentos a ela entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem 
sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou 
inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de 
seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso; 

f) Fornecer a qualquer tempo (no prazo de até 05 dias úteis após a solicitação), devidamente desbloqueado e de 
forma acessível, sem nenhum custo adicional, todo o banco de dados com as informações geradas pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba no(s) sistema(s) contratado(s); 
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g) Não assumir nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação 
inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da 
CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada;  

h) Não se responsabilizar pela documentação entregue fora dos prazos legais; 
i) Promover a ativação do serviço, incluindo instalação e configuração, no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

corridos a contar da assinatura do contrato, conforme autorização da Secretaria de Administração; 
j) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Prestação 
de Serviços: 
Endereço de E-mail: ........................................................ 
Fac-Simile: ........................... 

k) Paralisação por falta de pagamento; 
l) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e 

a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras; 
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) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 

8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
Processo Licitatório Pregão Presencial nº 041/2018. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Guajeru-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida. 
 
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas. 
 
Guajeru-Ba, ......... de ..................... de 20...... 
 
 
____________________________ ____________________________ 
 .................................................. .................................................. 
 Prefeito Empresa C ontratada 
 
Testemunhas: 
 
________________________ 
CPF: 
 
________________________ 
CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 
 
Para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 041/2018, declaro, sob as penas da lei, que a empresa 
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento 
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007. 
 
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou 
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora 
do certame. 
 
 

____________________________, _____de __________________ de _______. 
 
 

_____________________________________________________ 
 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 PRESENCIAL Nº 041/2018 

 
 

ANEXO VII 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  
  

Contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma online de controle de dados de 
aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinados aos 
departamentos da Rede Municipal de Ensino de Guajeru/BA, com as seguintes Funcionalidades : 
 
1. Tabelas Básicas 

● Endereçamento: Países, estados, cidades, distritos, bairros e logradouros; 

● Cadastro brasileiro de ocupações – CBO; 

● Níveis de escolaridade; 

● Cadastro de grupos de usuários (perfis); 

● Cadastro de usuários; 

● Autenticação e controle de acesso dos usuários por atividade; 

● Registro de todas as operações realizadas pelos usuários durante o uso do sistema (log) com níveis que 

podem ser configurados pelo administrador do sistema; 

2. Gestão Acadêmica 
● TABELAS do MEC: Tipos de equipamentos, locais de funcionamento, tipos de dependências, tipos de 

instituições mantenedoras, tipos de atendimentos especializados e tipos de atividade complementar; 

● Cadastro de períodos letivos; 

● Cadastro de disciplinas; 

● Registro de evasão; 

● Registro de transferências; 

● Cadastro de unidades escolares; 

● Cadastro e configuração de cursos e suas etapas (séries); 

● Cadastro de profissionais de educação; 

● Cadastro de feriados; 

● Cadastro de ficha saúde dos alunos; 

● Cadastro de ocorrências dos alunos; 

● Matrícula on-line; 

● Diário de classe eletrônico; 

● Registro de alteração na matrícula dos alunos; 

 

2.1 Gestão Acadêmica: Avaliação da pré-escola; 

● Cadastro de habilidades para acompanhamento por unidade letiva organizada por categorias e etapa de 

ensino; 

● Cadastro de conceitos para avaliação, organizadas por etapa de ensino; 

● Ficha de acompanhamento com perguntas personalizadas que podem ser diferentes por etapa de ensino; 

 

2.2 Gestão Acadêmica: Avaliação de turmas multisseriadas; 

● Permitir a avaliação dos alunos na mesma turma separados por etapas de ensino diferentes, onde o ciclo 

de alfabetização (pré-escola ao 2º ano) seja avaliado por conceito, e as demais etapas por nota. 
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2.3 Gestão Acadêmica: Avaliação do ciclo de avaliação do 1º ao 3º;  

● Permitir a inserção de notas ou conceito; 

● Área de cadastro de observações e pareceres por aluno; 

● Área de ficha de acompanhamento; 

● Opção para informar frequência mensal; 

● Área de acompanhamento do ritmo semanal de atividades por livro; 

 

2.4 Gestão Acadêmica: Avaliação séries iniciais 4º e 5º; 

● Inserção de notas organizadas em 3 ou 4 unidades letivas; 

● Permitir gerar boletins dos alunos sendo dois boletins por folha; 

● Sala virtual de acesso aos alunos; 

● Área de acompanhamento do ritmo semanal de atividades por livro; 

 

2.3 Gestão Acadêmica: Avaliação séries finais 6º ao 9º; 

● Inserção de notas organizadas em 3 ou 4 unidades letivas; 

● Área de inserção de notas por aluno ou por disciplina; 

● Área exclusiva de lançamento de notas finais em 3 ou 4 unidades letivas ; 

● Permitir gerar boletins dos alunos; 

● Quadro de horários e presença semanal; 

 

2.4 Gestão Acadêmica: Avaliação do Ensino de Jovens e Adultos; 

● Inserção de notas ou conceito; 

● Permitir a avaliação dos alunos na mesma turma separados por etapas de ensino diferentes; 

● Gerar boletins dos alunos; 

● Quadro de horários e presença; 

● Opção para informar frequência mensal; 

 

2.5 Gestão Acadêmica: Gestão de avaliações do PNAIC; 

● Atividades a serem avaliadas por aluno conforme tabela do PNAIC 

● Permitir que o professor preencha a ficha no seu ambiente virtual 

● Permitir a alteração dos conceitos de avaliação a qualquer momento 

● Gerar relatório por escola, turmas, professores é etapa de ensino. 

 

 

2.6 Gestão Acadêmica: Fichas e atestados; 

● Lista de protocolo 

● Endereços e contatos dos alunos 

● Lista com número da matrícula 

● Ficha de avaliação para alunos do fundamental I 

● Ficha de avaliação para alunos do fundamental I 

● Verificação do avanço da criança para alunos do fundamental I 

 

2.7 Gestão Acadêmica: Cadernetas; 

● Permitir a geração de cadernetas de notas; 

● Permitir a geração de cadernetas de notas com dados inseridos no sistema; 
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● Permitir a geração da caderneta acompanhamento de aprendizagem; 

● Permitir a geração da caderneta registro de aulas e frequência; 

● Permitir a geração da caderneta avaliação qualitativa. 

 

2.8 Gestão Acadêmica: Histórico de alunos; 

● Painel de componente curricular para configuração do histórico; 

● Permitir a inserção das observações no rodapé; 

● Permitir a inserção do ato de criação; 

● Permitir a inserção da autenticação; 

● Permitir a inserção da equivalência; 

● Permitir a inserção da data de emissão; 

● Permitir a inserção do registro de educação física; 

● Permitir o gerenciamento da ficha individual do aluno; 

● Permitir o gerenciamento do comprovante de matrícula do aluno; 

● Permitir o gerenciamento do histórico para turmas de educação de jovens e adultos.  

● Área de gerenciamento da matrícula do aluno. 

 

3 Sala virtual: Acesso do professor; 

● Área de visualização dos alunos e professores por turma; 

● Gerenciamento das turmas vinculadas ao professor; 

● Chat entre colegas; 

● Fórum de discussões com tópicos e temas que possam ser editados; 

● Visualização do calendário escolar; 

● Gerenciamento e inserção de notas por alunos é disciplina; 

● Permitir a inserção do registro diário de aulas; 

 

3.1 Sala virtual: Acesso do aluno; 

● Realizar provas online; 

● Acompanhar desempenho de ano anterior; 

● Falar com colegas e professores via chat; 

 

3.2 Sala virtual: Acesso de pais dos alunos; 

● Permitir a visualização dos professores e alunos que frequentam a turma do discente;  

● Área de gerenciamento do boletim do aluno; 

● Permitir o acompanhamento do desempenho do aluno;  

● Permitir a comparação da média do aluno com a turma durante as unidades;  

● Área de envio de mensagens aos professores; 

 

3.3 Cadastro Universitário (Área do universitário) 

● Cadastro de dados pessoais; 

● Cadastro da situação financeira; 

● Cadastro de endereço; 

● Cadastro de curso; 

 

3.4 Gerenciamento (Área do secretário escolar); 

● Acompanhar inserção e alimentação das notas em todas as unidades no sistema; 
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● Verificação e acompanhamento da frequência dos alunos em todas as unidades no sistema; 

● Acompanhar inserção de dados escolares: censo da escola; 

● Verificar criação de turma; 

● Permitir a matrícula dos alunos à turma; 

● Permitir o gerenciamento da matrícula do aluno; 

● Permitir a modificação do painel cadastro do aluno; 

● Permitir a modificação do painel acadêmico do aluno; 

● Permitir a geração de relatórios de toda a rede municipal de ensino; 

● Permitir a geração de documentos; 

 

3.5 Gerenciamento (Área do secretário municipal de educação); 

● Gerenciar permissões de usuários; 

● Mapa com a localização das escolas via GoogleMaps; 

● Acompanhar o desempenho de todas as escolas do município; 

○ Por disciplina 

○ Por turma 

○ Por unidade 

● Gerenciar as datas de abertura e fechamento de: 

○ Matrículas para alunos novos e alunos da casa; 

○ Inserção de notas por unidade letiva; 

● Gráfico estatístico da utilização do sistema; 

● Gráfico estatístico da quantidade de alunos por idade; 

● Gráfico estatístico de alunos da zona rural e urbana; 

● Lista de e-mail de todos os diretores; 

● Painel atualizado que traga informações reais de: 

○ Total de alunos matriculados; 

○ Total de professores vinculados a turmas; 

○ Total de pais e responsáveis cadastrados; 

○ Total de alunos especiais; 

○ Total de alunos de 0 a 3 anos; 

○ Total de alunos de 4 a 5 anos; 

○ Total de alunos de 6 a 14 anos; 

○ Total de alunos de 15 a 18 anos; 

○ Total de alunos maiores de 18 anos; 

 

3.6 Gerenciamento (Área do coordenador educacional); 

● A área do coordenador educacional deve permitir que o mesmo acesse todas as ferramentas que a escola 

tem acesso, limitado somente a visualização; 

 

3.7 Gerenciamentos (Área do assistente social); 

● Verificação dos cadastros universitários finalizados e não finalizados; 

● Relatório de cadastro de universitários para identificar a situação financeira da família do universitário; 

● Gerar relatório de cadastrados com nome da instituição que estuda; 

● Gerar relatório dos universitários que não finalizaram o cadastro; 

 

4. Transporte Escolar:
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● Pontos de parada; 

● Rotas; 

● Veículos; 

● Condutores/Motoristas; 

● Proprietários dos veículos; 

● Tipo de veículo 

5. Acesso online/Comunicação 
o Acesso via internet 

o Aplicativo para smartphone para acesso dos pais 

o Sala de aula virtual (Chat) para gestores, professores, alunos e pais. 

o Sala virtual exclusiva para professores inserir notas e observações de seus alunos; 

o Sala Virtual para pais verem notas dos filhos e acompanhar o desempenho do aluno, comparando com 

resultados da turma por disciplina; 

o Sala Virtual para alunos terem acesso a notas e atividades online; 

o Disponibilização de carteirinha escolar com foto e código de barras; 

6. Relatórios Gerais 
 Alunos e Matrículas; 

 Unidades Escolares; 

 Turmas; 

 Profissionais da Educação; 

 Calendário letivo; 

 Transporte Escolar. 

 Desempenho dos alunos; 

 Acompanhamento escolar; 

 Comprovantes; 

 Atas; 

 Resultados finais; 

6.1 Lançamentos e Controles 
 

o Lançamento de horários; 
o Lançamento de notas e frequência; 
o Controle de frequência dos professores; 
o Controle de profissionais em formação; 
o Área de avaliação de desempenho do profissional da educação; 
o Lançamento e controle da reserva de equipamento; 

 
6.2 Relatórios, Emissão de Documentos e Gráficos 
 

o Relatório de turmas; 
o Relatório de alunos e matrículas; 
o Emissão de Ata com notas; 
o Emissão de Comprovante de Matrícula; 
o Emissão de Capa de Caderneta; 
o Emissão de Folha de Registro de Aula; 
o Emissão de Folha de Frequência; 
o Emissão de Folha de Avaliação; 
o Emissão de Folha de Resultado; 
o Emissão de Quadro de Horário; 
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o Emissão de Atas com Resultado Final; 

o Emissão de Histórico Escolar 

o Emissão de Atestado: matrícula, frequência, etc. 

o Emissão de Certidão 

o Emissão de Boletim por aluno 

o Gráficos de desempenho por rede, escola, turno, série, turma, aluno; 

o Gráfico de desempenho do corpo docente; 

o Gráfico de frequência por rede, escola, turno, série, turma, aluno; 

 
7. Controle Merenda Escolar 

o Cadastro de produtos com nutrientes conforme recomendações do FNDE; 

o Informações de poções percapta por aluno na montagem do cardápio 

o Cadastro de cardápios; 

o Cadastro de pautas com informações sobre os cardápios oferecidos por modalidade de ensino; 

o Relatório de distribuição de alimentos por escola, série, zona rural e urbana; 

8. Gestão de Recursos Humanos 
o É o módulo responsável pelos controles básicos do corpo funcional. 

o Cadastros e Tabelas: Tabelas básicas: Agentes Nocivos, Categorias para FGTS, Funções, Cargos e 

Salários, Grupos de Pagamentos, Eventos Financeiros, Horários, Ocupações (CBO), Sindicatos, Tipos 

de Admissão, Tipos de Desligamentos, Tipos de Movimentação, Tipos de Ocorrências e Vínculos 

Empregatícios; 

o Cadastro de Setores; 

o Cadastro dos colaboradores, com a descrição de dados pessoais e dos cargos e eventuais funções 

desempenhadas; 

o Cadastro do quadro de professores lotados na escola, incluindo pontuação, porcentagem de dedicação e 

o grau de instrução; 

o Cadastro das disciplinas que um professor está habilitado a ministrar; 

o Lançamentos e Relatórios Geração dos dados para o censo educacional, tais como número de 

funcionários, docentes, docentes por formação, etc.; 

o Geração automática de relatórios gerais, tais como: relação de funcionários, planilhas de lançamento de 

frequência, etc. 

o Importação da folha de pagamento para composição do custo de cada unidade de ensino. 

9. Gestão do Arquivo Morto  
o Controle de todo o arquivo morto da unidade escolar; 

o Identificação do alunos por nome, data de nascimento e nome da mãe; 

o Registro do arquivo solicitado no sistema; 

10. Gestão da Biblioteca Escolar 
o Registro, controle de empréstimo e devolução de todo o acervo; 

o Emissão de carteira do aluno; 

o Comunicação com a Biblioteca Municipal; 

o Emissão de recibos de entrega e devolução 

o Processo de pesquisa por nome da obra, conteúdo relevante, autor, disciplina, área de conhecimento; 

o Emissão de etiquetas com código de barras; 

o Leitura de código de barras de todos os itens cadastrados no sistema; 

o Bloqueios automáticos (limite de tempo excedido, empréstimo em atraso, expiração de cadastro 

individual) 

11. Gestão do Patrimônio Escolar
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o Controle dos bens em garantia e as saídas de bens para manutenção e assistência técnica; 

o Efetua o cálculo de depreciação por períodos definidos pelo usuário; 

o Controle de inventário físico e financeiro de bens, por localização física; 

12. Interface com o EDUCACENSO 
o Importação dos dados do EDUCACENSO; 

o Exportação dos dados para o EDUCACENSO; 

o Disponibilizar relatórios informativos em no máximo 5 dias contendo os dados do ano anterior ou do 

arquivo mais recente de exportação oferecido pelo sistema do EDUCACENSO, dados como: 

o Total de escolas ativas; 

o Total de alunos por escola, turma, turno é etapa de ensino; 

o Professores por escola é turma; 

o Professores por disciplina; 

o Alunos da zona urbana e zona rural; 

13. Portal com cursos livres e acesso da comunidade 
o Acesso aberto a todo e qualquer tipo de usuário para ter acesso a notícias relacionadas a educação, com 

hospedagem inclusa; 

o Área de acesso a cursos livres onde qualquer cidadão poderá realizar cursos e ter acesso ao certificado; 

o Formulário online para cadastro dos pais; 

o Formulário online para cadastro e acesso dos universitários; 

 

14. Central de suporte via chat online disponível para plataformas desktop e mobile, telefones para 
contato fixo e móvel. 

o Tela suspensa (pop-up) de suporte, anexada a todas as páginas do sistema disponível para todos os 

usuários; 

o Atendimento online via chat para instrução de uso a todos os usuários do sistema disponível em horário 

comercial de segunda à sexta-feira; 

o Atendimento online para visitantes que ainda não possuem os dados de acesso para se informarem como 

adquirir usuário e senha de acesso; 

 

15. Sistema leitor de gabarito de provas impressas 
Disponibilidade de área de importação de gabaritos escaneados, que serão lidos automaticamente, 
retornando o resultado das provas de todos os alunos, por etapa de ensino, turma, disciplina é 
professores. 
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ERRATA

A Prefeitura Municipal de Ibiassucê, através do Prefeito Municipal, torna pública 
a retificação do 1º Aditivo ao Contrato nº 054-2018-PMI, de 27 de dezembro 
de 2018, publicada na Edição nº  948, ano VI, de 27 de dezembro de 2018. 

Onde lê-se: 

IBIASSUCÊ-BA, 27 de dezembro de 2017. 

Leia-se:

IBIASSUCÊ-BA, 27 de dezembro de 2018. 

           Ibiassucê – BA, 03 de janeiro de 2019. 

Francisco Adauto Rebouças Prates 
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

03 de Janeiro de 2019

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Ibiassucê, através do Prefeito Municipal, torna pública 
a retificação do 1º Aditivo ao Contrato nº 055-2018-PMI, de 27 de dezembro 
de 2018, publicada na Edição nº  948, ano VI, de 27 de dezembro de 2018. 

Onde lê-se: 

IBIASSUCÊ-BA, 27 de dezembro de 2017. 

Leia-se:

IBIASSUCÊ-BA, 27 de dezembro de 2018. 

           Ibiassucê – BA, 03 de janeiro de 2019. 

Francisco Adauto Rebouças Prates 
Prefeito Municipal



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 6103 de Janeiro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Ibiassucê, através do Prefeito Municipal, torna pública 
a retificação do 1º Aditivo ao Contrato nº 056-2018-PMI, de 27 de dezembro 
de 2018, publicada na Edição nº  948, ano VI, de 27 de dezembro de 2018. 

Onde lê-se: 

IBIASSUCÊ-BA, 27 de dezembro de 2017. 

Leia-se:

IBIASSUCÊ-BA, 27 de dezembro de 2018. 

           Ibiassucê – BA, 03 de janeiro de 2019. 

Francisco Adauto Rebouças Prates 
Prefeito Municipal
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__D704A1835__

CREDENCIAMENTO

Nº 001/2018 PRORROGAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CREDENCIAMENTO Nº 001/2018

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUACU, no uso de suas
atribuições legais, informa a todos os interessados que o Credenciamento de nº 001/2018 cujo objeto -
credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas especializadas para realização de serviços médicos de urgência
em sistema de plantões médicos de 24 horas para atendimento no Hospital Municipal e atendimento nas
especialidades médicas (pediatria, psiquiatria, cardiologia, ginecologia, ortopedia e urologia) foi PRORROGADO
para o período de 04/01/2019 a 31/12/2019 e estará recebendo documentação para o credenciamento dos
interessados em firmar Contrato. Informações na Prefeitura, das 08:00 às 12:00, pelo tel: (77) 3415-2320/2418,
pelo email – licitacaoituacu@gmail.com ou pelo portal da transparência: www.ituacu.ba.gov.br/licitacoes. Edilson
Novais Silva - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21
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CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA- CNPJ 16.415.127/0001-01

PORTARIA N°. 001/2019, 03 DE JANEIRO DE 2019. 

“Dispõe sobre a nomeação da Comissão 

Permanente de Licitação-CPL, como se 

indica, e dá outras providências”. 

            O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA ,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o quanto disposto 
na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Câmara Municipal de 

Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, em conformidade com os ditames da Lei nº 

8.666/93, na forma abaixo: 

Presidente – WELLITON SOUZA SILVA , inscrito no CPF sob o nº 020.712.855-30;

Secretária – Magna Elisa Dourado Castro Cirqueira, inscrita no CPF sob o nº 409.758.945-87;

Membro – Maria Aparecida Santos Araújo, inscrita no CPF sob o nº 929.178.955-00;

Adailton Araújo dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 409.778.705-53.

                     Art. 2º - Os efeitos desta Portaria retroagirão a data de 02 de janeiro de 2019.

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

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

Bahia, aos 03 dias do mês de janeiro de 2019. 

Aparecido Lima da Silva 

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

Poder Legislativo
Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora

PORTARIA Nº. 002/2019.
DE 03 DE JANEIRO DE 2019.

“Dispõe sobre a designação do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio 
para realização de licitação, na 
modalidade de Pregão, para a 
aquisição de bens e serviços comuns 
no âmbito da administração pública 
municipal e designação de Pregoeiro 
substituto, como se indica, e dá outras 
providências”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a  
Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o quanto disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002;

RESOLVE:

Art. 1o – Fica designado  o  Sr. Welliton Souza Silva , inscrito no CPF sob  
o nº 020.712.855-30 para exercer a função de Pregoeiro Oficial, nas licitações da modalidade 
Pregão, na Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora- Estada da Bahia.

Art. 2o – Ficam nomeados os servidores: Magna Elisa Dourado Castro 
Cirqueira, inscrita no CPF sob o nº 409.758.945-87 e Maria  Aparecida  Santos  Araújo,  
inscrita no CPF sob o nº 929.178.955-00; para compor a respectiva Equipe de Apoio.

Art. 3º - Os efeitos desta Portaria retroagirão a data de 02 de janeiro de 
2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA – Estado da Bahia, 03 de janeiro de 2019.

APARECIDO LIMA DA SILVA
-Presidente-


