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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 

 

O Prefeito Municipal de ARACATU – Bahia, no uso 
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, adjudica, homologa 
e ratifica a Inexigibilidade de Licitação nº 038/2019, por decisão exarada pela 
Comissão de Licitação em 03/06/2019. Objeto: Contratação de empresa na 
Prestação de Serviços Médicos para atender as necessidades do PSF Sede, 
Município de Aracatu. Sendo ratificada a contratação da pessoa jurídica RSM-
AAW SERVIÇOS MEDICOS LTDA inscrit o no CNPJ n.º 29.473.879/0001-70 
pelo valor global de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). 

 Aracatu - Bahia, 06 de junho de 2019. 

 
 

  

...................................................... 
Sergio Silveira Maia 
Prefeito Municipal

 
 
 
 
  
 
 
 

Registre-se 
Publique-se 
Cumpra-se 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0066/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 038/2019
CONTRATO N.º 0239/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARACATU E RSM-AAW
SERVICOS MEDICOS LTDA.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACATU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACATU ,
órgão público do Poder do Executivo Municipal, inscrito no CNPJ /MF sob nº 11.656.635/0001-68, com
sede na Rua Capitão João José das Virgens, s/n.º, Bairro Centro , na Cidade de Aracatu, Estado da Bahia,
neste ato representado pela sua Gestora, a Secretária Municipal de Saúde Sra. LUCIENE SILVEIRA
SANTOS, qualificar a secretária.

CONTRATADO: RSM-AAW SERVIÇOS MEDICOS LTDA , inscrito no CNPJ n.º 29.473.879/0001-70, situada
na Av. Sampaio, n.º 207, Sala 303, no Bairro Centro na cidade de Feira de Santana - Bahia, representado
pelo Sr. André Ricardo Souza de Cerqueira portador do CPF n.º 0 23.978.355-76, residente e domiciliado
na cidade de Salvador - Bahia, na rua da Gratidão, n.º 291, Bloco: C, AP: 705, Bairro Piatã, CEP 41.650-
195.

Dessa forma, as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato, respectivamente,
CONTRATANTE e CONTRATADO, fundamentados pela Lei Federal nº 8.6 66/93, firmam o presente
CONTRATO nos termos do CREDENCIAMENTO Nº 005/2018, têm entre si, por esta e da melhor forma de
direito, mediante as cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato é o credenciamento de profissionais para a Contratação de empresa na Prestação
de Serviços Médicos para atender as necessidades do PSF Sede, Município de Aracatu, conforme o que
segue:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS OBRIGAÇÕES

Os Interessados, habilitados durante a execução do objeto deste credenciamento, deverão atender aos
seguintes requisitos:
I - Realizar os serviços relacionados no anexo I deste Edital p elos valores inicialmente ali fixados, sem
reajuste e sem cobrança de qualquer valor adicional ao usuário do SUS do Município de Aracatu.
II - Os serviços deverão ser prestados por profissionais habilitados do CONTRATADO, no Hospital
Municipal Aracatu e nas Unidades de Saúde da Família.
III - Prestar os serviços nos moldes constantes neste Edital, em consonância com os preceitos legais
constitucionais e da legislação específica na área da saúde.
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VI - Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo un iversal e igualitário, mantendo-se a
qualidade na prestação dos serviços.
VII - Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causado ao MUNICÍPIO e/ou a
terceiros, decorrente de ação ou omissão, ou por culpa, ou em c onsequência de erros, imperícia ou
imprudência;
VIII - Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da
decisão de não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos
previstos neste contrato;
IX - Notificar, de imediato, o ó bito do usuário à sua família e/ou ao seu responsável;
X - Esclarecer aos pacientes sobre os seus direitos e sobre assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
XI - Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação dos serviços de saúde, salvo nos
casos de iminente perigo de vida ou de obrigação legal;
XII - Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes;
XIII - Notificar o MUNICÍPIO de eventual alteração da sua razão social ou do seu controle acionário e da
mudança da sua Diretoria, contrato ou estatuto, enviando ao MUN ICÍPIO, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta
Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
XIV - Registrar os agravos de notificação compulsória, conforme as normas e rotinas da Vigilância
Epidemiológica, estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia;
XV - Observar as regras de Referência e Contra-referência, esta ndo obrigado a responder em formulário
próprio da Secretaria Municipal de Saúde, quando forem solicitados;
XVI - Apresentar ao Gestor do SUS, sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas;
XVII - Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás, necessários à execução dos serviços
objeto do presente CONTRATO, junto às repartições competentes;
XVIII - Comunicar ao MUNICÍPIO qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços,
objeto do presente contrato;
XIX - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibi lidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para o CREDENCIAMENTO e para a celebração
deste contrato;
XX - Cumprir as normas dos Conselhos Federal e Regional de Medicina e dos Conselhos Federal e
Regional de Odontologia;
XXI - Cumprir as escalas de plantões, consultas, visitas médicas e procedimentos médicos e
odontológicos designados;
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IV - Ofertar atendimento médico ou odontológico de qualidade, investigando e registrando
procedimentos em prontuário público de todos os atendimentos efetuados, segundo as normas do
Sistema Único de Saúde, prescrevendo de maneira compatível à investigação e à ética médica,
garantindo a qualidade do seu atendimento, em conformidade com as Normas Operacionais de
Atendimento à Saúde.
V - Prestar as informações necessárias aos serviços de auditoria e controle de procedimentos da
Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, sobre possíveis discordâncias
nos procedimentos médicos;

25 de Julho de 2019
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO:

I - A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato, pelos órgãos competentes do SUS,
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos term os da legislação referente às
licitações e aos contratos administrativos, nem quanto aos danos causados ao paciente, decorrentes de
ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas.
II - A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos
relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei 8.078, de 11.09.90 (Código de
Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

I - A vigência inicial do presente CONTRATO é 07 (sete) meses, contados da sua assinatura, podendo ser
prorrogado a critério da Prefeitura Municipal de Aracatu, enqua nto o prestador cadastrado mantiver os
mesmos requisitos exigidos para a classificação, previstos neste Edital e será instrumentalizado por
Termo Aditivo, até os prazos lim ites previstos na Lei Federal nº 8.666/93.
II - O CREDENCIADO que for considerado inabilitado não ficará impedido de reapresentar a
documentação necessária à habilitação em data oportuna, determinada pela Administração, enquanto
estiver vigente o Edital do referido credenciamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRA TO:

I – O MUNICÍPIO e os gestores do SUS fiscalizarão, por interméd io de técnicos especialmente designados
para este fim, o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, a qualidade dos
serviços prestados, a obediênciàa legislação e demais normas p ertinentes e o faturamento
apresentado, bem como qualquer tipo de ocorrência que mereça ação fiscalizadora ou apuração de
responsabilidades e/ou irregularidade.
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XXII - São ainda obrigações dos profissionais credenciados:
1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assu midas por força deste Edital;
2. Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habil itação e qualificação exigidas no
credenciamento.
3. Apresentar e atualizar as certidões ou qualquer outro documento, sempre que solicitado pelo
Município de Aracatu.
4. O Credenciado deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer irregu laridade de que tenha
conhecimento.
XXIII - Compete à CONTRATANTE:
1. O Município de Aracatu, além das obrigações consideradas contidas neste instrumento por
determinação legal e das previstas em outras cláusulas, obriga-se a:
a) Honrar financeiramente os préstimos dos serviços contratados e devidamente prestados.
b) Controlar, fiscalizar, acompanhar e avaliar as ações e os se rviços ajustados;
c) Estabelecer mecanismos de controle de cumprimento dos serviços pelo CONTRATADO;
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2070 – Gestão das Ações Municipais de Saúde
2083 – Gestão das Ações da Saúde Bucal
2192 – Gestão das Ações do SAMU
2290 – Gestão das Ações do CAPS
2292 – Gestão das Ações de Unidade Hospitalar
2305 – Gestão das Ações do PMAQ
2306 – Gestão das Ações do NASF
2307 – Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO
2065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO
Classificação Econômica:
339039000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
III - No caso de exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que
forem aprovadas para os mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

I - O pagamento ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente pres tados ao Sistema Único de Saúde,
será efetuado mensalmente pelo MUNICÍPIO, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde;
II - O pagamento ao CONTRATADO somente será efetuado após a apr esentação do documento
comprobatório do serviço prestado, assinado por servidor da Sec retaria Municipal de Saúde e será
realizado mediante transferência bancária em conta do CONTRATAD O.
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II - A fiscalização compreenderá, também, a verificação do cumprimento das escalas de plantões,
consultas, visitas médicas e procedimentos odontológicos;
III - O CONTRATADO facilitará ao MUNICÍPIO e aos órgãos compete ntes do SUS o acompanhamento e a
fiscalização permanente dos serviços, de forma ampla e irrestri ta, prestando todos os esclarecimentos
que lhe forem solicitados pelos técnicos designado para fiscalizar a execução do objeto deste Contrato.
IV - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização por p arte do MUNICÍPIO e/ou dos órgãos
competentes do SUS, não eximirá o CONTRATADO da total responsab ilidade pela execução dos serviços
objeto do presente CONTRATO.
V - Qualquer alteração ou modificação, que importe em diminuição da capacidade operativa do
CONTRATADO, poderá ensejar a rescisão deste Contrato ou a revis ão das condições ora estipuladas.
VI - O Fundo Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará o
acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de auditorias, comunicações
escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob a responsabilidade da fiscal LUCIENE SILVEIRA
SANTOS, designada para o acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em
relatórios anexados ao processo do credenciado.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

I - O valor total estimado para este contrato é de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), tomando-se,
por base, no período de 07 (sete) meses, nos termos do Anexo I do Edital.
II - A realização das despesas dos serviços executados por força deste contrato, nos termos e limites
aqui firmados serão cobertos com as seguintes dotações:
04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2068 – Gestão das Ações da Saúde Família

25 de Julho de 2019
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pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo an ulá-lo por ilegalidade de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
IV - Os profissionais credenciados não terão qualquer direito à indenização em decorrência da
anulação/revogação do credenciamento, garantindo-se o pagamento dos serviços prestados até a data
do ato.
V - No caso de desfazimento do credenciamento, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório.
VI - A rescisão poderá ocorrer nas hipóteses e condições previs tas nos arts 78 e 79 da Lei Federal nº
8.666/93, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – RECURSOS

Federal nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.
Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da Lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80

III - Nos casos de ocorrência de interrupção de serviços ou modificação de procedimentos de forma não
combinada entre as partes, os pagamentos mensais deverão ser suspensos até que a situação seja
esclarecida pela Secretaria Municipal de Saúde.
IV - O Município efetuará o desconto dos impostos do valor cont ratado, conforme legislação vigente;
V - A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme o disposto abaixo:
VI - O CONTRATADO apresentará, mensalmente, ao MUNICÍPIO, até o 3º (terceiro) dia útil do mês
subsequente à prestação dos serviços, as faturas contendo expre ssamente o número do contrato, a
escala de plantões e/ou consultas e/ou visitas médicas e/ou pro cedimentos médicos e odontológicos,
efetivamente cumpridos e atestad os por servidor da Secretaria Municipal de Saúde;
VII - Para fins de prova da data de apresentação das contas ser á entregue ao CONTRATADO recibo,
assinado ou rubricado pelo servidor do MUNICÍPIO, com aposição do respectivo carimbo funcional;
VIII - As contas rejeitadas, quanto ao mérito, serão objeto de pelo setor competente da Secretaria
Municipal de Saúde, ficando à disposição do CONTRATADO, que táerum prazo máximo de 30 dias, a
contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso, que tamb ém será julgado no prazo máximo de
10 dias.
IX - Caso o pagamento já tenha sido efetuado, fica o MUNICÍPIO autorizado a debitar o valor pago
indevidamente no mês seguinte, referente aos procedimentos não realizados, indevidos ou impróprios;
X - O pagamento do valor apurado será efetivado em banco, conta corrente e agência a serem indicados
pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO DOS PREÇOS - Os valores estipulados neste contrato serão fixos e
irreajustáveis durante a sua vigência.

CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO/DESCREDENCIAMENTO

I - O descumprimento de quaisquer das condições previstas neste regulamento, bem como nas Leis
Federais nº 8.666/93 e nº 8.080/90, ensejará o descredenciamento do CONTRATADO.
II - O CONTRATADO poderá requerer o seu descredenciamento, por meio de documento formal
endereçado à Secretaria Municipal de Saúde, via protocolo, com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias.
III - O presente Edital de Credenciamento poderá ser revogado e m face de razões de interesse público,
mediante decisão fundamentada, por motivo de fato superveniente, devidamente comprovado,

25 de Julho de 2019
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DOS
SERVIÇOS:

Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o M unicípio de Aracatu, garantida a prévia
defesa, aplicará aos cadastrados as sanções previstas no art. 8 7 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, ou o cumprimento em desacordo com o
pactuado, acarretará ao CREDENCIADO as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações, conforme a gravidade da infração e independentement e da incidência de multa, sem
prejuízo do seu descredenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MULTA:

I - O CREDENCIANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do art. 58 e art. 87, inciso II,
da Lei Federal nº 8.666/93, aplicará multa:
a) pela recusa em executar os serviços ora contratados, sofrerá as penalidades previstas no art. 87, II, da
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
b) Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação , será aplicada multa de 0,33% (zero
vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, incidente s obre o valor da parcela inadimplida da
obrigação, limitada a 30 (trinta) dias. Contar-se-á o prazo a p artir da data limite para a execução fixada
neste Termo de Credenciamento;
c) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado par a o contrato, pela inexecução total ou
parcial dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

I - A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação integral e irretratável de
todas as condições exigidas no instrumento convocatório e nos documentos que dele fazem parte, bem
como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.
II - A Administração Municipal, através da Comissão Permanente de Licitações do Município de Aracatu,
na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações reserva-se no direito de
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promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo relativo
ao credenciamento.
III - O credenciamento terá validade por 07 (sete) meses a partir da publicação do Edital, podendo ser
prorrogado. Os contratos dele decorrentes terão vigência de 07 (sete) meses, podendo ser prorrogado,
a critério da Prefeitura Municipal de Aracatu, enquanto o prestador credenciado mantiver os mesmos
requisitos exigidos para a classificação, previstos neste Edita l e será instrumentalizado por Termo
Aditivo, até os prazos limites previstos na Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Brumado-BA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual
teor e forma e para um só efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Aracatu-BA, 10 de junho de 2019.

_______________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.656.635/0001-68
LUCIENE SILVEIRA SANTOS
CONTRATANTE

________________________________
RSM-AAW SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 29.473.879/0001-70
André Ricardo Souza de Cerqueira
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
CPF:

2.______________________________

25 de Julho de 2019
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 

PARECER 
 

A comissão de pregão da prefeitura municipal de Ibiassucê, Estado da Bahia, sub assinada, 

após examinar as propostas apresentadas pelas empresas participantes da Licitação em forma 

de Pregão Presencial nº 011/2019 e, tendo em vista os preços e demais condições oferecidas 

por estas, obedecidas às exigências legais e regulamentares, decide emitir parecer favorável 

declarando vencedores: ELBERTO SOUSA DE FARIAS , vencedor do item 01 no valor de R$ 

13.200,00 (treze mil e duzentos reais), ZENILDO DOS SANTOS TEIXEIRA, vencedor do item 02 

no valor de R$ 13.750,00( treze mil e setecentos e cinquenta reais), DOUGLAS SOUSA FROES, 

vencedor do item 03 no valor de R$ 13.890,49 ( treze mil, oitocentos e noventa reais e quarenta 

e nove centavos, SEBASTIÃO JOSÉ AMADO, vencedor no item 04 no valor de R$ 21.322,84 ( 

vinte e um mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos, GILBERTO DA 

GRAÇAS FARIAS, vencedor do item 05 no valor de R$ 22.573,32 vinte e dois mil, quinhentos e 

setenta e três reais e trinta e dois centavos, MARIA NICE DE JESUS GONÇALVES , vencedora 

do item 06 no valor de R$ 17.908,88( dezessete mil, novecentos e oito reais e oitenta e oito 

centavos), ANA PAULA PEREIRA TEIXEIRA DE BRITO  vencedora do item 07 no valor de R$ 

18.177,72 ( dezoito mil, Cento e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), AGENETE DE 

CARVALHO SOUZA , vencedor do item 08 no valor de R$ 13.420,000 ( treze mil e quatrocentos 

e vinte reais), JOSÉ ANTONIO DE SOUSA LESBÃO vencedor do item 09 no valor de R$ 

14.520,88 (quatorze mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), ROBERTO CARLOS 

COSTA, vencedor do item 10 no valor de R$ 13.750,00 ( treze mil e setecentos e cinquenta 

reais), EDIVALDO JORGE REIS OLIVEIRA, vencedor do item 11 no valor de R$ 27.876,42( 

vinte e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), JAILMA 

SANTANA FARIAS SILVA vencedora do item 12 no valor de R$ 27.487,68 ( vinte e sete mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), ERICA FERREIRA DOS 

SANTOS, vencedora do item 13 no valor de R$ 24.077,59 ( vinte e quatro mil, setenta e sete 

reais e cinquenta e nove centavos), EDIVAR PINHEIRO PRATES  vencedor do item 14 no valor 

de R$ 22.788,48 ( vinte e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), 

SERGIO AGUIAR DE ALMEIDA vencedor do item 15 no valor de R$ 22.459,14 ( vinte e dois 

mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), GEOVANNE AGUIAR DE 

CARVALHO, vencedor do item 16 no valor de R$ 21.290,06 ( vinte e um mil, duzentos e noventa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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reais e seis centavos, RENATO MARQUES BRITO vencedor do item 17 no valor de R$ 8.250,00 

( oito mil e duzentos e cinquenta reais), MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO vencedor do 

item 18 no valor de R$ 25.036,88( vinte e cinco mil, trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), 

LINDOMAR ALVES FERNANDES vencedor do item 19 no valor de R$ 14.173,06 ( quatorze 

mil, cento e setenta e três reais e seis centavos), HÉLIO LIMA FARIAS  vencedor do item 20 

no valor de R$ 20.917,82 ( vinte mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e dois reais), ALEX 

FERNANDES ANDRADE vencedor do lote 21 no valor de R$ 13.750,00 ( treze mil e 

setecentos e cinquenta reais), JOSÉ MARIA GONÇALVES DA CRUZ  vencedor do item 22 

no valor de R$ 23.223,20 ( vinte e três mil, duzentos e vinte e três reais e vinte centavos), 

DEUSDEDIT DE FREITAS SOARES vencedor do item 23 no valor de R$ 18.648,74 ( dezoito 

mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), FRANCISCO 

RODRIGUES BRITO, vencedor do item 24 no valor de R$ 43.338,24 ( quarenta e três mil, 

trezentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), GILBERTO CLAUDIO ALVES DA 

SILVA vencedor do item 25 no valor de R$ 16.428,37 ( dezesseis mil, quatrocentos e vinte e 

oito reais e trinta e sete centavos),  PAULO DAMIÃO BRITO  vencedor do item 26 no valor 

de R$ 34.735,80 ( trinta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), JOSÉ 

HILTON DE JESUS COSTA  vencedor do item 27 no valor de R$ 18.594,51 ( dezoito mil, 

quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), ELIAS SANTANA SOBRINHO  

vencedor do item 28 no valor de R$ 8.800,00 ( oito mil e oitocentos reais), AGNALDO SILVEIRA 

GOMES vencedor do item 29 no valor de R$ 9.350,00 ( nove mil e trezentos e cinquenta reais), 

AIRAN VIEIRA ALVES SANTOS  vencedor do item 30 no valor de R$ 15.566,87 ( quinze mil, 

quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), JOSÉ ANTONIO DE SOUSA 

LESBÃO vencedor no item 31 no valor de R$ 8.800,00 ( oito mil e oitocentos reais), 

KAROLLAINE FERNANDES DUCA vencedora do item 32 no valor de R$ 14.810,40 ( quatorze 

mil, oitocentos e dez reais e quarenta centavos), JAIME DAS NEVES DE BRITO, vencedor do 

item 33 no valor de R$ 13.750,00 (treze mil e setecentos e cinquenta reais), os melhores preços 

para os itens do 01 ao 33, totalizando o valor de R$ 616.667,39 ( seiscentos e dezesseis mil e 

seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos). Que o processo seja levado ao 

Senhor Prefeito Municipal, para homologação. 

 
Ibiassucê - BA, 03 de Julho de 2019 

 
Lauro Mauricio de Azevedo Frotas 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

Pregão presencial de nº 011/2019 
 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibiassucê, Estado da Bahia, decide ADJUDICAR o 

Pregão presencial de nº 011/2019 referente à contratação para Prestação de Serviço de 

Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, à ELBERTO SOUSA DE FARIAS , vencedor 

do item 01 no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), ZENILDO DOS SANTOS 

TEIXEIRA, vencedor do item 02 no valor de R$ 13.750,00( treze mil e setecentos e cinquenta 

reais), DOUGLAS SOUSA FROES, vencedor do item 03 no valor de R$ 13.890,49 ( treze mil, 

oitocentos e noventa reais e quarenta e nove centavos, SEBASTIÃO JOSÉ AMADO, vencedor 

no item 04 no valor de R$ 21.322,84 ( vinte e um mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e 

quatro centavos, GILBERTO DA GRAÇAS FARIAS, vencedor do item 05 no valor de R$ 

22.573,32 vinte e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos, MARIA 

NICE DE JESUS GONÇALVES , vencedora do item 06 no valor de R$ 17.908,88( dezessete mil, 

novecentos e oito reais e oitenta e oito centavos), ANA PAULA PEREIRA TEIXEIRA DE BRITO  

vencedora do item 07 no valor de R$ 18.177,72 ( dezoito mil, Cento e setenta e sete reais e 

setenta e dois centavos), AGENETE DE CARVALHO SOUZA  , vencedor do item 08 no valor de 

R$ 13.420,000 ( treze mil e quatrocentos e vinte reais), JOSÉ ANTONIO DE SOUSA LESBÃO 

vencedor do item 09 no valor de R$ 14.520,88 (quatorze mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e 

oito centavos), ROBERTO CARLOS COSTA , vencedor do item 10 no valor de R$ 13.750,00 ( 

treze mil e setecentos e cinquenta reais), EDIVALDO JORGE REIS OLIVEIRA, vencedor do 

item 11 no valor de R$ 27.876,42( vinte e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e 

dois centavos), JAILMA SANTANA FARIAS SILVA vencedora do item 12 no valor de R$ 

27.487,68 ( vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), 

ERICA FERREIRA DOS SANTOS , vencedora do item 13 no valor de R$ 24.077,59 ( vinte e 

quatro mil, setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), EDIVAR PINHEIRO PRATES  

vencedor do item 14 no valor de R$ 22.788,48 ( vinte e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais 

e quarenta e oito centavos), SERGIO AGUIAR DE ALMEIDA vencedor do item 15 no valor de 

R$ 22.459,14 ( vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), 

GEOVANNE AGUIAR DE CARVALHO, vencedor do item 16 no valor de R$ 21.290,06 ( vinte e 

um mil, duzentos e noventa reais e seis centavos, RENATO MARQUES BRITO vencedor do 
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item 17 no valor de R$ 8.250,00 ( oito mil e duzentos e cinquenta reais), MARCOS ANTONIO 

DA SILVA BRITO vencedor do item 18 no valor de R$ 25.036,88( vinte e cinco mil, trinta e seis 

reais e oitenta e oito centavos), LINDOMAR ALVES FERNANDES vencedor do item 19 no 

valor de R$ 14.173,06 ( quatorze mil, cento e setenta e três reais e seis centavos), HÉLIO 

LIMA FARIAS  vencedor do item 20 no valor de R$ 20.917,82 ( vinte mil, novecentos e 

dezessete reais e oitenta e dois reais), ALEX FERNANDES ANDRADE vencedor do lote 21 

no valor de R$ 13.750,00 ( treze mil e setecentos e cinquenta reais), JOSÉ MARIA 

GONÇALVES DA CRUZ  vencedor do item 22 no valor de R$ 23.223,20 ( vinte e três mil, 

duzentos e vinte e três reais e vinte centavos), DEUSDEDIT DE FREITAS SOARES 

vencedor do item 23 no valor de R$ 18.648,74 ( dezoito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e 

setenta e quatro centavos), FRANCISCO RODRIGUES BRITO, vencedor do item 24 no 

valor de R$ 43.338,24 ( quarenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e quatro 

centavos), GILBERTO CLAUDIO ALVES DA SILVA vencedor do item 25 no valor de R$ 

16.428,37 ( dezesseis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos),  PAULO 

DAMIÃO BRITO vencedor do item 26 no valor de R$ 34.735,80 ( trinta e quatro mil, 

setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), JOSÉ HILTON DE JESUS COSTA  

vencedor do item 27 no valor de R$ 18.594,51 ( dezoito mil, quinhentos e noventa e quatro reais 

e cinquenta e um centavos), ELIAS SANTANA SOBRINHO  vencedor do item 28 no valor de R$ 

8.800,00 ( oito mil e oitocentos reais), AGNALDO SILVEIRA GOMES vencedor do item 29 no 

valor de R$ 9.350,00 ( nove mil e trezentos e cinquenta reais), AIRAN VIEIRA ALVES SANTOS  

vencedor do item 30 no valor de R$ 15.566,87 ( quinze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e 

oitenta e sete centavos), JOSÉ ANTONIO DE SOUSA LESBÃO vencedor no item 31 no valor 

de R$ 8.800,00 ( oito mil e oitocentos reais), KAROLLAINE FERNANDES DUCA vencedora do 

item 32 no valor de R$ 14.810,40 ( quatorze mil, oitocentos e dez reais e quarenta centavos), 

JAIME DAS NEVES DE BRITO, vencedor do item 33 no valor de R$ 13.750,00 (treze mil e 

setecentos e cinquenta reais), os melhores preços para os itens do 01 ao 33, totalizando o valor 

de R$ 616.667,39 ( seiscentos e dezesseis mil e seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e 

nove centavos).Que o processo seja levado ao Senhor Prefeito Municipal, para homologação. 

 
Ibiassucê - BA, 03 de Julho de 2019  

 
 

Lauro Mauricio de Azevedo Frotas 
Pregoeiro Municipal 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 

  
 
Atendendo a decisão do Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibiassucê, Estado da Bahia, 

referente ao Pregão Presencial nº 011/2019, fica homologada a adjudicação feita à ELBERTO 

SOUSA DE FARIAS, vencedor do item 01 no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), 

ZENILDO DOS SANTOS TEIXEIRA, vencedor do item 02 no valor de R$ 13.750,00( treze mil e 

setecentos e cinquenta reais), DOUGLAS SOUSA FROES, vencedor do item 03 no valor de R$ 

13.890,49 ( treze mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e nove centavos, SEBASTIÃO 

JOSÉ AMADO, vencedor no item 04 no valor de R$ 21.322,84 ( vinte e um mil, trezentos e vinte 

e dois reais e oitenta e quatro centavos, GILBERTO DA GRAÇAS FARIAS, vencedor do item 05 

no valor de R$ 22.573,32 vinte e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e dois 

centavos, MARIA NICE DE JESUS GONÇALVES , vencedora do item 06 no valor de R$ 

17.908,88( dezessete mil, novecentos e oito reais e oitenta e oito centavos), ANA PAULA 

PEREIRA TEIXEIRA DE BRITO  vencedora do item 07 no valor de R$ 18.177,72 ( dezoito mil, 

Cento e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), AGENETE DE CARVALHO SOUZA  , 

vencedor do item 08 no valor de R$ 13.420,000 ( treze mil e quatrocentos e vinte reais), JOSÉ 

ANTONIO DE SOUSA LESBÃO vencedor do item 09 no valor de R$ 14.520,88 (quatorze mil, 

quinhentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), ROBERTO CARLOS COSTA , vencedor do 

item 10 no valor de R$ 13.750,00 ( treze mil e setecentos e cinquenta reais), EDIVALDO JORGE 

REIS OLIVEIRA, vencedor do item 11 no valor de R$ 27.876,42( vinte e sete mil, oitocentos e 

setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), JAILMA SANTANA FARIAS SILVA vencedora 

do item 12 no valor de R$ 27.487,68 ( vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e 

sessenta e oito centavos), ERICA FERREIRA DOS SANTOS , vencedora do item 13 no valor de 

R$ 24.077,59 ( vinte e quatro mil, setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), EDIVAR 

PINHEIRO PRATES vencedor do item 14 no valor de R$ 22.788,48 ( vinte e dois mil, setecentos 

e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), SERGIO AGUIAR DE ALMEIDA vencedor do 

item 15 no valor de R$ 22.459,14 ( vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

quatorze centavos), GEOVANNE AGUIAR DE CARVALHO, vencedor do item 16 no valor de R$ 

21.290,06 ( vinte e um mil, duzentos e noventa reais e seis centavos, RENATO MARQUES 
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BRITO vencedor do item 17 no valor de R$ 8.250,00 ( oito mil e duzentos e cinquenta reais), 

MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO vencedor do item 18 no valor de R$ 25.036,88( vinte e 

cinco mil, trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), LINDOMAR ALVES FERNANDES 

vencedor do item 19 no valor de R$ 14.173,06 ( quatorze mil, cento e setenta e três reais e seis 

centavos), HÉLIO LIMA FARIAS  vencedor do item 20 no valor de R$ 20.917,82 ( vinte mil, 

novecentos e dezessete reais e oitenta e dois reais), ALEX FERNANDES ANDRADE vencedor 

do lote 21 no valor de R$ 13.750,00 ( treze mil e setecentos e cinquenta reais), JOSÉ MARIA 

GONÇALVES DA CRUZ  vencedor do item 22 no valor de R$ 23.223,20 ( vinte e três mil, 

duzentos e vinte e três reais e vinte centavos), DEUSDEDIT DE FREITAS SOARES vencedor do 

item 23 no valor de R$ 18.648,74 ( dezoito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e 

quatro centavos), FRANCISCO RODRIGUES BRITO, vencedor do item 24 no valor de R$ 

43.338,24 ( quarenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), 

GILBERTO CLAUDIO ALVES DA SILVA vencedor do item 25 no valor de R$ 16.428,37 ( 

dezesseis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos),  PAULO DAMIÃO 

BRITO vencedor do item 26 no valor de R$ 34.735,80 ( trinta e quatro mil, setecentos e trinta e 

cinco reais e oitenta centavos), JOSÉ HILTON DE JESUS COSTA  vencedor do item 27 no valor 

de R$ 18.594,51 ( dezoito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), 

ELIAS SANTANA SOBRINHO  vencedor do item 28 no valor de R$ 8.800,00 ( oito mil e 

oitocentos reais), AGNALDO SILVEIRA GOMES vencedor do item 29 no valor de R$ 9.350,00 ( 

nove mil e trezentos e cinquenta reais), AIRAN VIEIRA ALVES SANTOS  vencedor do item 30 

no valor de R$ 15.566,87 ( quinze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete 

centavos), JOSÉ ANTONIO DE SOUSA LESBÃO vencedor no item 31 no valor de R$ 8.800,00 

( oito mil e oitocentos reais), KAROLLAINE FERNANDES DUCA vencedora do item 32 no valor 

de R$ 14.810,40 ( quatorze mil, oitocentos e dez reais e quarenta centavos), JAIME DAS 

NEVES DE BRITO, vencedor do item 33 no valor de R$ 13.750,00 (treze mil e setecentos e 

cinquenta reais), os melhores preços para os itens do 01 ao 33, totalizando o valor de R$ 

616.667,39 ( seiscentos e dezesseis mil e seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove 

centavos), Objetivando a contratação de prestação de Serviço de Transporte de Alunos da Rede 

Municipal de Ensino. 

 
Ibiassucê - BA, 03 de Julho de 2019   

 
Francisco Adauto Rebouças Prates 

Prefeito Municipal 
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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2018

Contratado: SOUZA DAVID ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 18.647.260/0001-19. Data 

de assinatura do Aditivo contrato: 25/07/2019. Vigência: 05/09/2020. Objeto: Execução 

de obras e serviços relativos à construção de uma escola com seis salas e quadra, 

padrão FNDE. Origem dos Recursos: FNDE. Jacaraci, 25/07/2019 Antônio Carlos Freire 

de Abreu Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00

25 de Julho de 2019


