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Errata

A Câmara Municipal de Brumado informa que na edição nº 1088, publicada em 08/01/2021, por 

equívoco, foram digitados alguns dados incorretos, sendo assim: 

Onde se lê: 

PORTARIA N.º 50/2021, DE 04 DE  JANEIRO 2021 

Art. 1º - Nomear a Sra. ANA CAROLINA MARQUES SILVA MALHEIRO , portador da Cédula 

de Identidade R.G. nº 20.342.325-53/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 080.308.175-84, 

para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial Parlamentar, no 

Gabinete do Vereador Vanderlei Bastos Miranda, a partir de janeiro de 2021.

Leia-se: 

Art. 1º - Nomear a Sra. ANA CAROLINA MARQUES SILVA MALHEIRO , portador da Cédula 

de Identidade R.G. nº 20.342.325-53/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 080.308.175-84, 

para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, no Gabinete do 

Vereador Vanderlei Bastos Miranda, a partir de janeiro de 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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Segue abaixo na íntegra material retificado: 

PORTARIA Nº 50/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021. 

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. ANA CAROLINA MARQUES SILVA MALHEIRO , portador da Cédula 

de Identidade R.G. nº 20.342.325-53/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 080.308.175-84, 

para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, no Gabinete do 

Vereador Vanderlei Bastos Miranda, a partir de janeiro de 2021. 

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo 

CC2 Anexo II, LEI N.º 1.888/2020, de 29 de maio de 2020.

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 04 de janeiro de 2021. 

JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Procurador – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 01/2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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Errata 

A Câmara Municipal de Brumado informa que na edição nº 1088, publicada em 08/01/2021, por 

equívoco, foram digitados alguns dados incorretos, sendo assim: 

 

Onde se lê: 

PORTARIA N.º 54/2021, DE 04 DE  JANEIRO 2021 

 

 
 
 
 

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 04 de 

novembro de 2021. 

 

 

Leia-se: 

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 04 de janeiro 

de 2021. 
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PORTARIA Nº 54/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 . 
 

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. TAÍS MARQUES NEVES, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 56118389-2/SSP-BA e 

cadastrado no CPF sob nº 861.569.385-40, para o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, no 

Gabinete do Vereador Renato Santos Teixeira, a partir de janeiro de 2021. 

 

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo CC1 do Anexo II, LEI 

N.º 1.888/2020, de 29 de maio de 2020. 

 

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 04 de janeiro 

de 2021. 

 

JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 

 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Procurador – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 01/2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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EDITAL

A Câmara do Município de Dom Basílio, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e para os fins previstos na Lei nº 10.039/2020 e a Lei n.º 8.666 de 
21.06.1993 (Lei de Licitações) com as alterações da Lei n.° 8.883 de 04.06.1994, FAZ 
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele notícia tiverem e a quem 
interessar possa, que A Comissão de Licitação expediu parecer em regular processo, 
considerando INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO para o Processo de Inexigibilidade nº 
001/2021 para Serviços de Consultoria e Assessoria técnica contábil e administrativa 
compreendendo:

• Escrituração Contábil geral em conformidade ao MCASP;
• Acompanhamento da execução orçamentaria de receita e despesa;
• Assessoria na execução orçamentaria e financeira junto a Tesouraria;
• Elaboração dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO,LOA, QDD);
• Elaboração das Prestações de Contas Mensal e Anual, com a Empresa PONTUAL 
CONTABIL EIRELI

Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da lei, poderão o 
fazer no prazo de cinco dias a contar da data de publicação deste Edital. 

E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o presente Edital afixado no 
quadro de Aviso desta Câmara valendo para todos os fins de direito. 

DOM BASILIO – ESTADO DA BAHIA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021

.......................................................................
GONÇALO FERREIRA SANTANA

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97
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EDITAL

A Câmara do Município de Dom Basílio, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e para os fins previstos na Lei nº 10.039/2020 e a Lei n.º 8.666 de 
21.06.1993 (Lei de Licitações) com as alterações da Lei n.° 8.883 de 04.06.1994, FAZ 
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele notícia tiverem e a quem interessar 
possa, que A Comissão de Licitação expediu parecer em regular processo, considerando 
INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO para o Processo de Inexigibilidade nº 002/2021 para 
Serviços de Consultoria e Assessoria técnica contábil e administrativa compreendendo:

• Implantação e implementação de rotinas necessárias para o melhor funcionamento do 
Legislativo;
•Orientação, treinamento, acompanhamento e inserção de dados no sistema SIGA/TCM;
•E-TCM Digitalização e envio de prestação de contas e justificativas ao TCM;
•Orientação e acompanhamento junto ao Controle Interno;
•Orientações, acompanhamento e operacionalização do controle
Patrimonial e almoxarifado;
•Orientação, acompanhamento, procedimento e apoio às Licitações e Contratos, com a 
Empresa ITACON CONTABILIDADE EIRELI,

Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da lei, poderão o fazer 
no prazo de cinco dias a contar da data de publicação deste Edital.

E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o presente Edital afixado no 
quadro de Aviso desta Câmara valendo para todos os fins de direito.

DOM BASILIO – ESTADO DA BAHIA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021

.......................................................................
GONÇALO FERREIRA SANTANA

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97
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EDITAL

A Câmara do Município de Dom Basílio, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais 
e para os fins previstos na Lei nº 10.039/2020 e a Lei n.º 8.666 de 21.06.1993 (Lei de 
Licitações) com as alterações da Lei n.° 8.883 de 04.06.1994, FAZ SABER a todos quanto o 
presente Edital virem ou dele notícia tiverem e a quem interessar possa, que a Comissão 
de Licitação expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEL DE 
LICITAÇÃO para o Processo de Inexigibilidade nº 003/2021 para Serviços de 
Consultoria e Assessoria técnica contábil e administrativa compreendendo:

• Serviços especializados ao Recursos Humanos, incluindo a elaboração da folha 
de pagamento, GPS, GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, DIRF, outros e acompanhamento 
previdenciario, com a Empresa SERTEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 

Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da lei, poderão o fazer 
no prazo de cinco dias a contar da data de publicação deste Edital.

E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o presente Edital afixado no 
quadro de Aviso desta Câmara valendo para todos os fins de direito.

DOM BASILIO – ESTADO DA BAHIA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021

.......................................................................
GONÇALO FERREIRA SANTANA

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97
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Extrato de Contrato nº 01/2021

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Dom Basílio – Bahia
CONTRATADA: PONTUAL CONTABIL EIRELI

OBJETO: Serviços de Consultoria e Assessoria técnica contábil e administrativa 
compreendendo:

• Escrituração Contábil geral em conformidade ao MCASP;
• Acompanhamento da execução orçamentaria de receita e despesa;
• Assessoria na execução orçamentaria e financeira junto a Tesouraria;
• Elaboração dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO,LOA, QDD);
• Elaboração das Prestações de Contas Mensal e Anual;

Valor Global R$ 102.000,00
Vigência: 04-01-2021 a 31-12-2021
Presidente: Gonçalo Ferreira Santana

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97
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Extrato de Contrato nº 02/2021

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Dom Basílio – Bahia
CONTRATADA: ITACON CONTABILIDADE EIRELI

OBJETO: Serviços de Consultoria e Assessoria técnica contábil e administrativa 
compreendendo:
• Implantação e implementação de rotinas necessárias para o melhor funcionamento 
do Legislativo;
• Orientação, treinamento, acompanhamento e inserção de dados no sistema 
SIGA/TCM;
• E-TCM Digitalização e envio de prestação de contas e justificativas ao TCM;
• Orientação e acompanhamento junto ao Controle Interno;
• Orientações, acompanhamento e operacionalização do controle Patrimonial e
almoxarifado;
• Orientação, acompanhamento, procedimento e apoio às Licitações e Contratos

Valor Global R$ 84.000,00
Vigência: 04-01-2021 a 31-12-2021
Presidente: Gonçalo Ferreira Santana

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97
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Extrato de Contrato nº 03/2021

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Dom Basílio – Bahia
CONTRATADA: SERTEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

OBJETO: Serviços de Consultoria e Assessoria técnica contábil e administrativa 
compreendendo:
• Serviços especializados ao Recursos Humanos, incluindo a elaboração da folha de 
pagamento, GPS, GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, DIRF, outros e acompanhamento 
previdenciario, com a Empresa SERTEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ELRELI

Valor Global R$ 24.000,00
Vigência: 04-01-2021 a 31-12-2021
Presidente: Gonçalo Ferreira Santana

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97
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JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 1319 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 14 19 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 1519 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 16 19 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 1719 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 18 19 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 1919 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 20 19 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 2119 de Janeiro de 2021

 

DECRETO Nº 1.652/2021 

De 19 de janeiro de 2021 

 

Ementa: “ Regulamenta no âmbito do Município de Caculé – 

BA, a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para 

a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 

incluídos os serviços comuns de engenharia e dispõe sobre o 

uso da dispensa eletrônica”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso da 

competência prevista no inciso II do art. 30 da Constituição Federal, bem como das 

atribuições de que trata a Lei Orgânica do Município e para cumprir o disposto no 

artigo 37, XXI, da Constituição Federal, com observância do disposto na Lei Federal 

nº 10.520/2002, 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Seção I 

Objeto e âmbito de aplicação 

 

Art. 1º. Este decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, 

na forma eletrônica, de acordo com o §1º do art. 2º da Lei Federal nº. 50.520, de 17 

de julho de 2002, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 

incluídos os serviços comuns de engenharia e dispõe sobre o uso da dispensa 

eletrônica, no âmbito da administração pública do Município de Caculé – BA. 

§ 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos 

órgãos da administração pública municipal direta, pelas autarquias, pelas fundações 

e pelos fundos especiais é obrigatória. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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§ 2º As empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas 

subsidiárias, nos termos do regulamento interno de que trata o art. 40 da Lei nº 

13.303/2016, poderão adotar, no que couber, as disposições deste decreto, inclusive 

no que se refere à dispensa eletrônica, observados os limites de que trata o art. 29 

da referida Lei. 

§ 3º Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pela 

administração pública municipal de Caculé – BA, com a utilização de recursos da 

União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de 

repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa 

eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação 

específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma 

diversa as contratações com os recursos do repasse. 

§ 4º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da 

autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de 

que trata o caput ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que 

fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na 

realização da forma eletrônica. 

 

Seção II 

Princípios 

 

Art. 2º. O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos. 

§1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas 

etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, 

ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística 

sustentável dos órgãos e das entidades. 
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§2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da 

administração, a isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

Seção III 

Definições 

 

Art. 3º. Para fins do disposto neste decreto, considera-se: 

I - aviso do edital - documento que contém: 

a) a definição precisa, suficiente e clara do objeto; 

b) a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido 

ou obtido o edital; 

c) o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o 

horário de sua realização; 

II - bens e serviços comuns: bens cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações reconhecidas e usuais do mercado; 

III - bens e serviços especiais: bens que, por sua alta heterogeneidade ou 

complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos 

termos do inciso II; 

IV - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa 

do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido 

e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão 

pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência; 

V - lances intermediários: lances iguais ou superiores ao menor já 

ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante; 

VI – obra: construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de 

bem imóvel, realizada por execução direta ou indireta; 

VII – serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter 

determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração do 

Município; 
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VIII - serviço comum de engenharia: atividade ou conjunto de atividades 

que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro 

habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194/1966, e cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração do 

Município, mediante especificações usuais de mercado; 

IX - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf: 

ferramenta informatizada, disponibilizada pelo Governo Federal, para cadastramento 

dos órgãos e das entidades da administração pública, das empresas públicas e dos 

participantes de procedimentos de licitação, dispensa ou inexigibilidade promovidos 

pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal; 

X - sistema de dispensa eletrônica: ferramenta informatizada, 

disponibilizada pelo Governo Federal, para a realização dos processos de 

contratação direta de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 

engenharia; 

XI - termo de referência: documento elaborado com base nos estudos 

técnicos preliminares, que deverá conter os elementos que embasam a avaliação do 

custo pela administração pública municipal, a partir dos padrões de desempenho e 

qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, com as seguintes 

informações: 

a) a definição e descrição detalhada do objeto contratual e dos métodos 

para a sua execução, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame; 

b) o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de 

acordo com o preço de mercado; 

c) o cronograma físico-financeiro, se necessário; 

1.  o critério de aceitação do objeto; 

2. os deveres do contratado e do contratante; 

3. a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação 

técnica e econômico-financeira, se necessária; 
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4. os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da 

ata de registro de preços; 

5. revisão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das 

rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços; 

6.  prazo para execução do contrato; e 

7. as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara. 

§ 1º A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame 

predominantemente fático e de natureza técnica. 

§ 2º Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções 

específicas de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos 

nos termos do disposto no inciso II do caput, serão licitados por pregão, na forma 

eletrônica. 

 

Seção IV 

Vedações 

 

Art. 4º. O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a: 

I - contratações de obras; 

II - locações imobiliárias e alienações; 

III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia 

enquadrados no disposto no inciso III do art. 3º. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Seção I 

Forma de realização 

 

Art. 5º. O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa 

pelo fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrer à 

distância e em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de licitação adotado 
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pelo Município de Caculé – BA. O sistema a ser designado deverá ser dotado de 

recursos de criptografia e de autenticação que garantam condições de segurança 

em todas as etapas do certame e que esteja integrado à plataforma de 

operacionalização das modalidades de transferências voluntárias da União. 

§ 1º O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de 

criptografia e de autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas 

do certame. 

§ 2º Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, além do disposto no caput, 

o sistema a ser utilizado deverá estar integrado à plataforma de operacionalização 

das modalidades de transferências voluntárias. 

 

Seção II 

Etapas 

 

Art. 6º. A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as 

seguintes etapas sucessivas: 

I - planejamento da contratação; 

II - publicação do aviso de edital;  

III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação; 

IV – abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva; 

V - julgamento; 

VI - habilitação; 

VII - recursal; 

VIII - adjudicação; 

IX - homologação. 

 

Seção III 

Critérios de julgamento das propostas 
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Art. 7º. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, 

conforme dispuser o edital. 

Parágrafo único.  Serão fixados critérios objetivos para definição do 

melhor preço, considerados os prazos para a execução do contrato e do 

fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e 

de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e as demais 

condições estabelecidas no edital. 

 

Seção IV 

Documentação 

 

Art. 8º. O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído 

com os seguintes documentos, no mínimo: 

I - estudo técnico preliminar, quando necessário; 

II - termo de referência; 

III - planilha estimativa de despesa; 

IV - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação 

das rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços; 

V - autorização de abertura da licitação; 

VI - designação do pregoeiro e da equipe de apoio; 

VII - edital e respectivos anexos; 

VIII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta 

da ata de registro de preços, conforme o caso; 

IX - parecer jurídico; 

X - documentação exigida e apresentada para a habilitação; 

XI- proposta de preços do licitante; 

XII - ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre 

outros: 

a) os licitantes participantes; 

b) as propostas apresentadas; 
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c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; 

d) os lances ofertados, na ordem de classificação; 

e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; 

f) a aceitabilidade da proposta de preço; 

g) a habilitação; 

h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na 

documentação; 

i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e 

j) o resultado da licitação; 

XIII - comprovantes das publicações: 

a) do aviso do edital; 

b) do extrato do contrato;  

c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; 

XIV - ato de homologação. 

§ 1º A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de 

sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, 

constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos 

legais, inclusive para comprovação e prestação de contas. 

§ 2º A ata da sessão pública será disponibilizada na internet 

imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre.  

 

 

CAPÍTULO III 

DO ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

Seção I 

Credenciamento 

 

Art. 9º. A autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da 

licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que 
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participarem do pregão, na forma eletrônica, serão previamente credenciados, 

perante o provedor do sistema eletrônico. 

§ 1º O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição 

de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível. 

§ 2º Caberá à autoridade competente do órgão ou da entidade promotora 

da licitação solicitar, junto ao provedor do sistema, o seu credenciamento, o do 

pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio. 

 

Seção II 

Licitante 

 

Art. 10. O credenciamento perante o provedor do sistema eletrônico em 

que será realizado o certame permite a participação dos interessados em qualquer 

pregão, na forma eletrônica, exceto quando o seu cadastro tenha sido inativado ou 

excluído por solicitação do credenciado ou por determinação legal. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA CONDUÇÃO DO PROCESSO 

 

Seção I 

Órgão ou entidade promotora da licitação 

 

Art. 11.  O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo 

Departamento de Licitações e Contratos do Município de Caculé – BA ou pela 

entidade promotora da licitação. 

 

Seção II 

Autoridade competente 
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Art. 12. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições 

previstas no regimento ou no estatuto do órgão ou da entidade promotora da 

licitação: 

I - designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio; 

II - indicar o provedor do sistema; 

III - determinar a abertura do processo licitatório; 

IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver 

sua decisão; 

V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 

VI - homologar o resultado da licitação;  

VII - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços; 

Parágrafo único. A assinatura da ata de registro de preços é de 

competência conjunta do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e da 

Autoridade Competente do Certame. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

Seção I 

Orientações gerais 

 

Art. 13.  No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado 

o seguinte: 

I - elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência; 

II - aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela 

autoridade competente ou por quem esta delegar; 

III - elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a 

aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo 

mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
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em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta; 

IV - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos 

prazos e das condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas 

relevantes para a celebração e a execução do contrato e o atendimento das 

necessidades da administração pública municipal;  

V - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. 

 

Seção II 

Valor estimado ou valor máximo aceitável 

 

Art. 14.  O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a 

contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e 

será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e 

interno. 

§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável 

para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.  

§ 2º Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo 

aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o 

encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 

quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas. 

§ 3º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior 

desconto, o valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para 

aplicação do desconto constará obrigatoriamente do instrumento convocatório. 

 

Seção III 

Designações do pregoeiro e da equipe de apoio 
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Art. 15.  Caberá ao Prefeito Municipal de Caculé – BA ou a quem possuir 

a competência, designar agentes públicos para o desempenho das funções deste 

decreto, observados os seguintes requisitos: 

I - o pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servidores do 

órgão ou da entidade promotora da licitação; 

II - os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores 

ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente pertencentes aos quadros 

permanentes do órgão ou da entidade promotora da licitação. 

Parágrafo único. A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os 

membros da equipe de apoio poderão ser designados para uma licitação específica, 

para um período determinado, admitidas reconduções, ou por período 

indeterminado, permitida a revogação da designação a qualquer tempo. 

 

Seção IV 

Do pregoeiro 

 

Art. 16.  Caberá ao pregoeiro: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de 

esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos 

estabelecidos no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 

dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à 

autoridade competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
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X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade 

competente e propor a sua homologação. 

Parágrafo único.  O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da 

assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar 

sua decisão. 

 

Seção V 

Da equipe de apoio 

 

Art. 17.  Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do 

processo licitatório. 

 

Seção VI 

Do licitante 

 

Art. 18.  Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na 

forma eletrônica: 

I - credenciar-se previamente no sistema eletrônico em que será realizado 

o certame; 

II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os 

documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos 

complementares; 

III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 

do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
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V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 

para imediato bloqueio de acesso; 

VI - utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar 

do pregão na forma eletrônica; 

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de 

acesso por interesse próprio. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL  

 

Seção I 

Publicação 

 

Art. 19.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com 

a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital pregão no 

Diário Oficial do Município - DOM assim como no sítio eletrônico oficial onde 

ocorrerá o pregão eletrônico. 

Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a publicação 

ocorrerá, além dos meios indicados no caput, no Diário Oficial da União. 

 

Seção II 

Modificação do edital 

 

Art. 20.  Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento 

de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente 

estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. 

 

Seção III 
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Esclarecimentos 

 

Art. 21.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 

serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 

dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

 

Seção IV 

Impugnação 

 

Art. 22.  Qualquer pessoa poderá impug nar os termos do edital do 

pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores 

à data fixada para abertura da sessão pública. 

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, 

auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 

impugnação. 

§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 

excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de 

licitação. 

§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada 

nova data para realização do certame.  

 

 

CAPÍTULO VII 

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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Seção I 

Prazo 

 

Art. 23.  O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos 

documentos de habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da data de 

publicação do aviso do edital. 

 

 

Seção II 

Apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante 

 

Art. 24.  Após a divulgação do edital no  sítio eletrônico, os licitantes 

encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública. 

§ 1º A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da 

sessão pública. 

§ 2º Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem em sistema de cadastro prévio de fornecedores, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas.  

§ 3º O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos no edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de 

acesso e senha. 

§ 4º O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento 

dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 

exigências do edital. 

§ 5º A falsidade da declaração de que trata o § 4º sujeitará o licitante às 

sanções previstas neste decreto e nas leis federais 8.666/1993 e 10.520/2002. 
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§ 6º Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

§ 7º Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de 

classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que 

trata o Capítulo IX.  

§ 8º Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

§ 9º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão 

encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de 

lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 36. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES 

 

Seção I 

Horário de abertura 

 

Art. 25.  A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet 

será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

§ 1º Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, 

mediante a utilização de sua chave de acesso e senha. 

§ 2º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o pregoeiro e os licitantes. 

 

Seção II 

Conformidade das propostas 
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Art. 26.  O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e 

desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no edital. 

Parágrafo único.  A desclassificação da proposta será fundamentada e 

registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

 

 

 

Seção III 

Ordenação e classificação das propostas 

 

Art. 27. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas 

pelo pregoeiro. 

Parágrafo único.  Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro 

participarão da etapa de envio de lances. 

 

Seção IV 

Início da fase competitiva 

 

Art. 28.  Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase 

competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

§ 1º O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e 

do valor consignado no registro. 

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o 

horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital. 

§ 3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual 

de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, 

quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre 

os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
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§ 4º Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele 

que for recebido e registrado primeiro. 

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

 

 

 

Seção V 

Modos de disputa 

 

Art. 29.  Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os 

seguintes modos de disputa: 

I – aberto: os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital; ou 

II - aberto e fechado: os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no 

edital. 

Parágrafo único.  No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo 

mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta. 

 

Seção VI 

Modo de disputa aberto 

 

Art. 30.  No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do 

art. 29, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
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§ 1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o 

caput, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários. 

§ 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no 

caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

§ 3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo 

sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela 

equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 

consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante 

justificativa. 

 

Seção VII 

Modo de disputa aberto e fechado 

 

Art. 31.  No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do 

caput do art. 29, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 

quinze minutos. 

§ 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso 

de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

§ 2º Encerrado o prazo de que trata o § 1º, o sistema abrirá a 

oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas 

com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

§ 3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o 

§ 2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, 

que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

§ 4º Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema 

ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. 
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§ 5º Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º 

e § 3º, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, 

após esta etapa, o disposto no § 4º. 

§ 6º Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance 

fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado 

pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos 

termos do disposto no § 5º. 

 

Seção VIII 

Desconexão do sistema na etapa de lances 

 

Art. 32.  Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o 

pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer 

acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

 

Art. 33.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e 

reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

Seção IX 

Critérios de desempate 

 

Art. 34.  Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos 

critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 

123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 

8.666/1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 
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Art. 35.  Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36, 

caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva. 

Parágrafo único.  Na hipótese de persistir o empate, a proposta 

vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DO JULGAMENTO 

 

Seção I 

Negociação da proposta 

 

Art. 36.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o 

pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 

vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 

§ 1º A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

§ 2º O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, 

duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 

e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 

ofertado após a negociação de que trata o caput. 

 

Seção II 

Julgamento da proposta 

 

Art. 37.  Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 36, o 

pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação 

ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 
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do art. 24, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, 

observado o disposto no Capítulo X. 

 

 

CAPÍTULO X 

DA HABILITAÇÃO 

 

Seção I 

Documentação obrigatória 

 

Art. 38. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 

documentação relativa: 

I - à habilitação jurídica; 

II - à qualificação técnica; 

III - à qualificação econômico-financeira; 

IV - à regularidade fiscal e trabalhista; 

V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital 

e municipais, quando necessário;  

VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da 

Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo único.  A documentação exigida para atender ao disposto nos 

incisos I, III, IV e V do caput poderá ser substituída pelo registro cadastral em 

sistemas de cadastro de fornecedores utilizado pelo Município. 

 

Art. 39.  Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na 

licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 

equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre. 

Parágrafo único.  Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para 

fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de 

que trata o caput serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados 
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nos termos do dispostos no Decreto Federal nº 8.660/2016 ou de outro que venha a 

substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

 

Art. 40. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, 

serão exigidas: 

I - a comprovação da existência de compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às 

condições de liderança estabelecidas no edital e representará as consorciadas 

perante o Município; 

II - a apresentação da documentação de habilitação especificada no edital 

por empresa consorciada; 

III - a comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório 

dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital; 

IV - a demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos 

índices contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira; 

V - a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas 

obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato; 

VI - a obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio 

formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I;  

VII - a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do 

contrato. 

Parágrafo único.  É vedada a participação de empresa consorciada, na 

mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente. 

 

Seção II 

Procedimentos de verificação 

 

Art. 41.  Na hipótese de necessidade de envio de documentos 

complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser 

apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após 
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solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, ou, na ausência de prazo 

estabelecido no edital, o constante no § 2º do art. 36. 

§ 1º A verificação pelo Departamento de Licitações do Município de 

Caculé – BA ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins 

de habilitação. 

§ 2º Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante 

não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital. 

§ 3º Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação 

ou o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser 

encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os 

respectivos valores readequados ao lance vencedor. 

§ 4º No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro 

de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total 

estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes 

necessária para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, 

observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitação, nos 

termos do disposto no Capítulo X. 

§ 5º A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das 

microempresas e das empresas de pequeno porte será exigida nos termos do 

disposto no art. 4º do Decreto nº 8.538/2015. 

§ 6º Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DO RECURSO 

Intenção de recorrer e prazo para recurso 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 46 19 de Janeiro de 2021

Art. 42.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo 

concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recorrer. 

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas 

no prazo de três dias. 

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar 

suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do 

recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 

seus interesses. 

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 

intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência 

desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 

declarado vencedor. 

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

que não podem ser aproveitados.  

 

 

CAPÍTULO XII 

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

Seção I 

Autoridade competente 

 

Art. 43.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 

procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso V do caput do art. 12. 

 

Seção II 

Pregoeiro 
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Art. 44.  Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e 

encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 

homologação, nos termos do disposto no inciso IX do caput do art. 16. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 

 

Erros ou falhas 

 

Art. 45.  O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das 

propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em 

ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

Parágrafo único.  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão 

pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o 

caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata.  

 

 

CAPÍTULO XIV 

DA CONTRATAÇÃO 

 

Assinatura do contrato ou da ata de registro de preços 

 

Art. 46.  Após a homologação, o adjudicatário será convocado para 

assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital. 

§ 1º Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será 

exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que 
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deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de 

registro de preços. 

§ 2º Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições 

de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 

contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de 

que trata o art. 47. 

§ 3º O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, permitida a 

fixação de prazo diverso no edital.  

 

 

CAPÍTULO XV 

DA SANÇÃO 

 

Impedimento de licitar e contratar 

 

Art. 47.  Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, pelo 

prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 

das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa e contraditório, o 

licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas;  
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X - cometer fraude fiscal. 

§ 1º As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não 

honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada 

pela administração pública municipal. 

§ 2º As sanções serão registradas e publicadas no Diário Oficial do 

Município de Caculé – BA.  

CAPÍTULO XVI 

DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 

Revogação e anulação 

 

Art. 48.  A autoridade competente para homologar o procedimento 

licitatório de que trata este decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse 

público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado em 

que respeitará o contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo. 

Parágrafo único.  Os licitantes não terão direito à indenização em 

decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do 

contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato.  

 

 

CAPÍTULO XVII 

DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA 

Aplicação 

 

Art. 49.  O sistema de dispensa eletrônica será adotado nas seguintes 

hipóteses: 

I - contratação de serviços comuns de engenharia, nos termos do 

disposto no inciso I do caput do art. 24 da Lei nº 8.666/1993; 
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II - aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nos termos do 

disposto no inciso II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666/1993; 

III - aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os 

serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso III e seguintes do 

caput do art. 24 da Lei nº 8.666/93, quando cabível. 

§ 1º Ato posterior regulamentará o funcionamento do sistema de dispensa 

eletrônica. 

§ 2º A obrigatoriedade da utilização do sistema de dispensa eletrônica 

ocorrerá a partir da data de publicação do ato de que trata o § 1º. 

§ 3º Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica nas 

hipóteses de que trata o art. 4º.  

 

CAPÍTULO XVIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Seção I 

Orientações gerais 

 

Art. 50.  Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de 

tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

Art. 51.  Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento 

estabelecido neste decreto e qualquer interessado poderá acompanhar o seu 

desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 

 

Art. 52. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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Art. 53. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório 

permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 

 

Art. 54. A Secretaria Municipal de Adm inistração e Planejamento poderá 

editar normas complementares ao disposto neste decreto e disponibilizar 

informações adicionais, em meio eletrônico. 

 

Seção II 

Vigência 

 

Art. 55. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições 

em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.   

Gabinete do Prefeito, Caculé – BA, 19 de janeiro de 2021. 

 

 

 

___________________________________ 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

____________________________________ 

Willian Lima Gonçalves 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

 

Art. 53. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório 

permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 

 

Art. 54. A Secretaria Municipal de Adm inistração e Planejamento poderá 

editar normas complementares ao disposto neste decreto e disponibilizar 

informações adicionais, em meio eletrônico. 

 

Seção II 

Vigência 

 

Art. 55. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições 

em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.   

Gabinete do Prefeito, Caculé – BA, 19 de janeiro de 2021. 

 

 

 

___________________________________ 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

____________________________________ 

Willian Lima Gonçalves 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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DECRETO Nº. 1.650, DE 19 DE JANEIRO DE 2021. 
 
“Regulamenta, no âmbito do Município 
de Caculé a utilização da Modalidade 
de Licitação denominada Pregão 
Presencial, quando a escolha não for a 
eletrônica, para aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras 
providências”. 

 
O Prefeito do Município de Caculé-Bahia, no uso da competência prevista no 
inciso II do art. 30 da Constituição Federal, bem como das atribuições de que 
trata a Lei Orgânica do Município, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, 
da Constituição Federal, com observância das disposições previstas na Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º- O Município de Caculé-Bahia e demais órgãos da sua administração 
indireta (quando houver), para a aquisição de bens e serviços comuns, poderá 
realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, com observância da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e das regras estabelecidas neste 
Decreto, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93, da 
Lei Complementar n.º 123/2006 e do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15/06/2007, 
quando o edital tratar do assunto. 
 
Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 
 
Art. 2º- Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento 
de bens ou serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da 
contratação, é feita em sessão pública por meio de propostas de preços 
escritas e lances verbais. 
 
Art. 3º- A licitação na modalidade pregão é juridicamente condicionada aos 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, aos princípios correlatos da 
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, maior competitividade, 
justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas. 
 
Art. 4º- Todos quantos participem da licitação na presente modalidade têm 
direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste 
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Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento, 
desde que não interfira no procedimento, perturbando ou impedindo a 
realização dos trabalhos. 
 
Art. 5º- Compete à autoridade superior, o Prefeito, no âmbito da Administração 
direta municipal e os dirigentes, na Administração Indireta: 
I - determinar a abertura da licitação na modalidade pregão presencial; 
II - designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio; 
III - decidir os recursos contra atos do pregoeiro, e 
IV – adjudicar, quando houver recurso e homologar o objeto da licitação. 
Parágrafo único - A equipe de apoio deverá ser integrada por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, em comissão ou emprego de órgão ou entidade do 
Poder Executivo. 
 
Art. 6º- Compete ao Secretário Municipal de Finanças, no âmbito da 
Administração direta, proceder ao bloqueio prévio, junto ao setor contábil do 
Município, do valor estimado destinado ao pagamento dos bens e serviços a 
serem adquiridos, ou autorizar o respectivo empenho orçamentário. 
 
Art. 7º- Na fase preparatória do pregão, os órgãos da Administração direta, 
remeterão previamente a Divisão de Compras, seus pedidos de aquisição de 
bens e serviços, por meio de processo administrativo, devendo este estar 
obrigatoriamente instruído com os seguintes elementos: 
I – descrição clara, suficiente e precisa do objeto da licitação, com definição 
das características técnicas, vedadas especificações que, por excessivas, 
limitem ou frustrem a competição; 
II – valor estimado por item; 
III – indicação da rubrica orçamentária e do montante de recursos disponíveis e 
o cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso; 
IV – justificativa da necessidade da aquisição do objeto ou serviços; e 
V – estabelecimento dos critérios de aceitação das propostas, das exigências 
de habilitação e da fixação dos prazos. 
 
Art. 8º - O critério de julgamento será o de menor preço, observados os 
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, o prazo máximo de 
fornecimento e demais condições definidas no edital. 
 
Art. 9º - São atribuições do Pregoeiro: 
I – a análise e julgamento de impugnações ao edital do pregão; 
II - a condução da sessão do pregão; 
III – o recebimento das propostas de preços conforme edital ou aviso específico 
e da documentação de habilitação; 
IV - a recepção, a abertura das propostas de preços, o seu exame e 
classificação, bem como a condução dos procedimentos relativos à indicação 
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de quais os licitantes que poderão oferecer novos lances e definir propostas de 
menor preço; 
V - a abertura e análise da documentação do vencedor; 
VI – organizar a documentação do processo licitatório respectivo, com todos os 
atos essenciais do pregão, com vista à aferição de sua regularidade pelos 
agentes de controle; 
VII – o processamento dos recursos interpostos e encaminhamento à decisão 
pela autoridade superior competente; 
VIII – o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 
classificação, à autoridade superior, visando a adjudicação do objeto ao 
vencedor, a homologação e a contratação; e 
IX – a prática dos demais atos pertinentes ao procedimento. 
 
Art. 10 - A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
I – a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá 
o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das 
propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive 
com fixação dos prazos de fornecimento; 
II – a definição do objeto deverá ser clara, suficiente e precisa, vedadas as 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição; 
III – dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições 
referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre 
os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento elaborado pelo órgão ou 
entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados, 
explicitando os critérios utilizados para a avaliação prévia do custo orçado; e 
IV – a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou 
entidade promotora da licitação, o pregoeiro e sua respectiva equipe de apoio, 
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a 
análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação do 
licitante vencedor e o recebimento, exame e instrução dos recursos porventura 
interpostos de suas decisões tomadas no curso do certame. 
 
Art. 11- A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados, através da divulgação do edital e aviso específico, observadas as 
seguintes regras: 
 
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de 
aviso em função dos seguintes limites: 
 
a) para bens e serviços de valores estimados em até R$ 160.000,00 (cento e 
sessenta mil reais): 
1. Diário Oficial do Município; e 
2. Meio eletrônico, na Internet; 
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b) para bens e serviços de valores estimados acima de R$ 160.000,00:  
1. Diário Oficial do Município; 
2. Meio eletrônico, na Internet; e 
3. Jornal de grande circulação no Estado; 
 
c) quando envolverem recursos estaduais independentemente do valor do 
repasse advindos de convênios e leis infraconstitucionais, o aviso deverá ser 
publicado no Diário Oficial do Estado e no seu conteúdo constará que os 
demais atos daquela licitação publicada serão veiculados no Diário Oficial do 
Município. 
 
d) quando envolverem recursos federais independentemente do valor do 
repasse advindos de convênios e leis infraconstitucionais, o aviso deverá ser 
publicado no Diário Oficial da União e no seu conteúdo constará que os demais 
atos daquela licitação publicada serão veiculados no Diário Oficial do 
Município. 
 
II - Do edital e do aviso constarão definição precisa, suficiente e clara do objeto, 
bem como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou 
obtida a íntegra do edital e o local onde serão recebidas as propostas; 
III - Do edital ou aviso específico constarão a modalidade de licitação e a 
modalidade dos lances, por quantidade ou por preços, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do contrato, a fixação dos prazos para 
fornecimento do objeto, e as normas que disciplinarem o procedimento e a 
minuta do contrato, quando for o caso; 
IV - Cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de 
qualquer pessoa para consulta; 
V - O edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da publicação 
do aviso, para os interessados prepararem e apresentarem suas propostas; 
VI - No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública 
única para recebimento das propostas, da documentação de habilitação, 
instruída de declaração escrita e formal elaborada pelos interessados, de 
reunirem os requisitos de habilitação exigidos no edital, devendo o interessado 
ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, 
comprovando, se for o caso, possuir os necessários poderes para formulação 
de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, 
além de apresentarem declaração do contador relativo ao seu enquadramento 
nos arts. 42 a 45 da LC n.º 123/2006 e art.34 da Lei n. 11.488/2007, quando for 
ocaso; 
VII - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais que não 
tiverem protocolado previamente os envelopes, nos termos admitidos pelo 
edital, entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços 
e a documentação de habilitação; 
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VIII - O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas 
de preços, promoverá à verificação da conformidade das mesmas com o edital, 
e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por 
cento, relativamente à de menor preço, selecionados para a etapa de lances; 
IX - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de 
preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as 
melhores propostas, até o máximo de três, incluindo a de menor preço, para 
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas; 
X- Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais 
pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes; 
XI - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, 
sendo-lhe facultado oferecer preço inferior ao seu, ainda que superior ao 
menor, desde que esta condição esteja prevista pelo edital; 
XII - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
pregoeiro, não implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais; 
XIII - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 
XIV - Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério 
“menor preço”, observados os prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital; 
XV - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o 
pregoeiro examinará se houve empate ficto de que trata a LC 123/2006 e a Lei 
n.º 11.488/2007, procedendo, se for o caso, ao desempate, verificando sobre a 
aceitabilidade da primeira proposta classificada, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito; 
XVI - Sendo aceitável a proposta de menor preço, procedendo à negociação de 
seu valor, se necessária e assim declarada vencedora, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições habilitatórias; 
XVII - Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, e o pregoeiro encaminhará o processo à autoridade 
responsável para adjudicação do objeto, homologação e contratação; 
XVIII - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, apurando o licitante vencedor; 
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XIX - A manifestação da intenção de interpor recurso será no momento da 
declaração do vencedor do certame, com registro em ata, cabendo ao 
recorrente juntar razões no prazo legal concedido à apresentação de recurso; 
XX - O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo; 
XXI - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 
XXII - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em sessão 
importará decadência do direito de recurso; 
XXIII - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 
certame, determinando a contratação; 
XXIV - Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá 
manter as mesmas condições de habilitação; 
XXV - Quando o proponente vencedor não apresenta situação regular, no ato 
da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem 
de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos incisos 
XIII e XIV deste artigo; 
XXVI - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, 
injustificadamente, os demais licitantes poderão ser chamados, na ordem de 
classificação, para fazê-lo nas mesmas condições de suas respectivas ofertas, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital; e 
XXVII - O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se outro não 
estiver fixado no edital. 
 
Art. 12- Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do pregão. 
§1º- Caberá ao pregoeiro decidir a impugnação apresentada no prazo de vinte 
e quatro horas. 
§2º- Acolhida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
 
Art. 13 - Para habilitação dos licitantes será exigida, exclusivamente, a 
documentação prevista na Lei 8.666/1993, relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal e na Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. V - Quanto à 
regularidade fiscal será exigida exclusivamente a documentação prevista no 
artigo 4º, XIII, da Lei 10.520/2002. 
Parágrafo Único – A documentação exigida para atender ao disposto nos 
incisos I, III e IV deste artigo poderá, a critério da autoridade superior, ser 
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substituída por certificado de registro cadastral do Município que atenda aos 
requisitos previstos na Lei 8.666/1993. 
 
Art. 14 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o 
direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
Art.15 - É vedada a exigência de: 
I - garantia de proposta; 
II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no 
certame; e 
III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo referentes a fornecimento do 
edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica. 
 
Art. 16 - Quando permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, 
serão observadas as regras fixadas na Lei n.º 8.666/1993 quanto à sua 
constituição e admissibilidade. 
 
Art. 17 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá 
revogar a licitação em face das razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
§1º- A anulação do instrumento licitatório induz à consequente anulação do 
contrato. 
§2º- Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação 
do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 
Art. 18 - Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de 
recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no 
exercício financeiro em curso. 
 
Art. 19 - A Administração publicará no Diár io Oficial Próprio do Município o 
extrato dos contratos celebrados, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, com 
indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência. 
Art. 20 - Os atos essenciais do pregão serão documentados e receberão a 
forma de processo, em ordem sequencial, compreendendo, sem prejuízo dos 
outros, o seguinte: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 5919 de Janeiro de 2021

I - justificativa da contratação; 
II - termo contendo descrição detalhada do objeto, orçamento estimativo de 
custos e cronograma físico financeiro de desembolso, se for o caso; 
III - garantia de reserva orçamentária, com indicação da respectiva dotação; 
IV – autorização de abertura da licitação; 
V - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 
VI - parecer jurídico, de análise do edital e anexo; 
VII - editais e respectivos anexos, quando for o caso; 
VIII - minuta do termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 
IX - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação analisada 
e dos documentos que a instruírem; 
X - ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos 
licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e 
dos recursos interpostos; e 
XI - comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, 
do extrato do contrato e dos demais atos relativos à publicidade do certame, 
conforme o caso. 
 
Art. 21 - Os dirigentes expedirão ato para regulamentação da modalidade 
pregão presencial no âmbito da Administração Indireta. 
 
Art. 22 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Caculé, 19 de Janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal 

 

____________________________________ 

Willian Lima Gonçalves 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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DECRETO Nº. 1.651, DE 19 DE JANEIRO DE 2021. 
 

 
EMENTA: Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços – SRP 
previsto no art. 15 da Lei nº 
8.666/93, no âmbito do Município de 
Caculé-Bahia. 

 
 
O Prefeito do Município de Caculé - Bahia, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 
30, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e considerando o disposto no artigo 15 da Lei nº 
8.666/93 c/c art. 11 da Lei nº 10.520/02, 
 
 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º. As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de 

Registro de Preços – SRP, no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e 

fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município, obedecerão ao disposto neste 

Decreto. 

 

Art. 2º. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: 

 

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços 

relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

II - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 

instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

III - órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública municipal responsável 

pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata 

de registro de preços dele decorrente; 
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IV - órgão participante - órgão ou entidade da administração pública municipal ou estadual 

que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de 

registro de preços; e 

V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo 

participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz 

adesão à ata de registro de preços. 

 

Art. 3º. O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 

frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 

contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 

demandado pela Administração. 

 
CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
Art. 4º. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração 

do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

 

I - registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do Governo municipal; 

II - consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a 

adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para 

atender aos requisitos de padronização e racionalização; 

III - promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento 

licitatório; 

IV - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e 

consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades 

participantes; 
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V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, 

inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico; 

VI - realizar o procedimento licitatório; 

VII - gerenciar a ata de registro de preços; 

VIII - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

IX - aplicar, garantida a ampla defesa, contraditório e o devido processo legal, as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e 

X - aplicar, garantida a ampla defesa, contraditório e o devido processo legal, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 

descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

§ 1º. A ata de registro de preços, disponibilizada no Portal de Compras do Governo municipal, 

poderá ser assinada por certificação digital. 

§ 2º. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para 

execução das atividades previstas nos incisos III, IV e VI do caput. 

 
CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 
 
Art. 5º. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do 

registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua 

estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e 

respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 

8.666/93, e da Lei nº 10.520/02, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, 

devendo ainda: 

 

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e 

aprovados pela autoridade competente; 

II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de 

Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento 

licitatório; e 

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para 

o correto cumprimento de suas disposições. 
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Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro 

de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 
CAPÍTULO IV 

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 

Art. 6º. A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do 

tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666/93, ou na modalidade de pregão, nos termos da 

Lei nº 10.520/02, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.  

§ 1º. O julgamento por técnica e preço poderá ser excepcionalmente adotado, a critério do 

órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou 

entidade. 

§ 2º. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, 

que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

Art. 7º. O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando 

técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, observada a 

quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços. 

§ 1º. No caso de serviços, a divisão se dará em função da unidade de medida adotada para 

aferição dos produtos e resultados, e será observada a demanda específica de cada órgão ou 

entidade participante do certame. 

§ 2º. Na situação prevista no §1º, deverá ser evitada a contratação, em um mesmo órgão ou 

entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma mesma 

localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização. 

 

Art. 8º. O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis nº 8.666/93, 

e nº 10.520/02, e contemplará, no mínimo: 

I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou 

serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas; 
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II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos 

participantes; 

III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o 

disposto no §4º, do art. 21, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões; 

IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens; 

V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos casos de 

serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e 

equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a 

serem adotados; 

VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do art. 12; 

VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço; 

VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível; 

IX - penalidades por descumprimento das condições; 

X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e 

XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade. 

§ 1º. O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço aferido pela oferta 

de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que tecnicamente 

justificado. 

§ 2º. Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais 

diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de 

modo que aos preços sejam acrescidos custos variáveis por região. 

§ 3º. A estimativa a que se refere o inciso III do caput não será considerada para fins de 

qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do licitante. 

 

Art. 9º. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 
CAPÍTULO V 

DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA 
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Art. 10. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as 

seguintes condições: 

I - será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 

serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do 

certame; 

II - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras 

do Governo municipal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; 

e 

III - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 

contratações. 

§ 1º. O registro a que se refere o caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, 

no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 19 e 20. 

§ 2º. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e 

II - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em 

valor igual ao do licitante mais bem classificado. 

§ 3º. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II, do § 2º, serão 

classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

 

Art. 11. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, 

incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do § 3º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93. 

§ 1º. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

§ 2º. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida 

nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

§ 3º. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 

observado o disposto no art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

§ 4º. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo 

de validade da ata de registro de preços. 

 
CAPÍTULO VI 

DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES 
REGISTRADOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 66 19 de Janeiro de 2021

 
Art. 12. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 

disposto no art. 10, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do 

prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra 

motivo justificado aceito pela administração. 

Parágrafo único. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de 

registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro classificado. 

 

Art. 13. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

Parágrafo único.  A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 

prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente 

estabelecidas. 

 

Art. 14. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 

interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62, da Lei nº 

8.666/93. 

 

Art. 15. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao 

fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 
CAPÍTULO VII 

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

Art. 16. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas 

as disposições contidas na alínea d, do inciso II, do caput, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 

1993. 
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Art. 17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ 1º. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

§ 2º. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

 

Art. 18. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo único.  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 

Art. 19. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no 

art. 7º, da Lei nº 10.520/02. 

Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do 

caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório, a 

ampla defesa e o devido processo legal. 
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Art. 20. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES 
NÃO PARTICIPANTES 

 
Art. 21. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante 

sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública 

federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador.  

§ 1º. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão.  

§ 2º. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.    

§ 3º. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.  

§ 4º. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à 

ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de 

cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

§ 5º. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição 

ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver 

previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.  
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§ 6º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da 

ata.  

§ 7º. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 

defesa, o contraditório e o devido processo legal, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

§ 8º. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata 

de registro de preços da Administração Pública Municipal. 

 
CAPÍTULO IX 

DO SISTEMA DE CONTROLE 
 

Art. 22. Compete ao órgão gerenciador que realizar o registro de preços a prática dos atos 

para seu controle e gerenciamento, conforme normas e procedimentos determinados pela 

Secretaria Municipal de Administração. 

 

Art. 23. O sistema de controle de registro de preço será feito por comissão de no mínimo 03 

membros, constituída mediante portaria do titular do órgão ou unidade descentralizada 

responsável pelo registro ao qual se aplica o disposto no § 3º, do artigo 51, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 24. A Administração poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na 

operacionalização do disposto neste Decreto e automatizar procedimentos de controle e 

atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes.  

 

Art. 25. As atas de registro de preços vigentes, decorrentes de certames realizados sob a 

vigência do Decreto Municipal nº 111/2017, poderão ser utilizadas pelos órgãos 

gerenciadores e participantes, até o término de sua vigência.  
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Art. 26. Até a completa adequação do Portal de Compras do Governo municipal para 

atendimento ao disposto no § 1º, do art. 5º, o órgão gerenciador deverá: 

I - providenciar a assinatura da ata de registro de preços e o encaminhamento de sua cópia 

aos órgãos ou entidades participantes; e 

II - providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a 

ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos e entidades 

participantes.  

 

Art. 27.  Até a completa adequação do Portal de Compras do Governo municipal para 

atendimento ao disposto nos incisos I e II, do caput, do art. 11 e no inciso II, do § 2º, do art. 

11, a ata registrará os licitantes vencedores, quantitativos e respectivos preços.  

 

Art. 28.  O Ministério do Planejamento, O rçamento e Gestão poderá editar normas 

complementares a este Decreto.  

 

Art. 29.  Ficam revogados quaisquer Decreto s Municipal anteriores que regulamenta o 

Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Caculé. 

 

Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em 

contrário. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, em 19 de Janeiro de 2021. 

 

________________________________________ 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal 

 

____________________________________ 

Willian Lima Gonçalves 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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 ALTERAÇÃO DE DATA PARA CONTINUIDADE DO CERTAME 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 - TRANSPORTE DIVERSOS

 
 
 
 

 
O Pregão Presencial nº 01-2021 iniciado no dia 15/01/2021 às 09:30 hs, para Contratação 
de empresa para prestar serviços de transportes diversos (pessoas e materiais) para atender 

as necessidades das Secretarias Municipais, teve sua continuidade marcada para o dia 
19/01/2021 (Terça-Feira) às 9:00hs, conforme consta em ata assinada pelos licitantes. 
No entanto, por motivos de saúde que impedem a pregoeira de presidir o certame, 
fica o mesmo remarcado para dia 25/01/2021 (Segunda-Feira) às 9:00hs, quando serão 
abertos os envelopes de proposta de preços e habilitação. 19/01/2021  Zildi Santos da 

Silva, Pregoeira.  
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DECRETO Nº 09/2021 

 
 
 

“Dispõe sobre a Nomeação do Tesoureiro 
da CAPREVAC e dá outras providências”.

 
 
 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, JONES COELHO
 DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município 

de Caraíbas, nos Artigo 66 inciso IX e 74. 

 
 

RESOLVE:  
 
 

Artigo 1º - Nomear o Sr. Jose Alberto Silveira Dias  para o Cargo de Tesoureiro da Caixa de 
Assistência e Previdência Social do Servidor Público - CAPREVAC , desta prefeitura. 

 
 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão 
ao dia 04 de Janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário. 

 
 
 

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se.  

Caraíbas, 19 de Janeiro de 2021.  
 

 

JONES COELHO DIAS 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 10/2021 

 
“Dispõe sobre a prorrogação das medidas restritivas 
impostas pelos decretos nº 43/2020 e da outras 
providências”.  

 
 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, JONES COELHO 
DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município 
de Caraíbas, nos Artigo 66 inciso IX e 74. 
 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença, 
 
DECRETA 
 
Art. 1º. Para enfrentamento da emergência de saúde decorrente do novo coronavírus, fica 
determinado a prorrogação das medidas restritivas impostas pelo decreto nº 43/2020 até o dia 
01 de Fevereiro de 2021.  
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as 
disposições em contrário.  
 
 

Caraíbas, 19 de Janeiro de 2021. 
 
 

Jones Coelho Dias 
Prefeito do Município 
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RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2021 
 
 

Espécie    : Prestação de Serviços 
Número Inex   : 003/2021 
Contrato nº    : 017/20 21 
Resumo do Objeto  : Prestação de serviços técnico especializados em 
contabilidade pública e acompanhamento da execução contábil 
Modalidade  : Inexigibilidade conforme estabelecido no Artigo, 25, 
inciso II, da Lei 8.666/93 e Lei nº 14.039/2020. 
Crédito da Despesa  : Unidade Orçamentária: 030301- Secretaria Municipal 
de Administração; Atividade: 2013 – Manutenção de Serviços Administrativos; 
Elemento da Despesa: Serviços de Consultoria 
Valor Total do Contrato  : R$ 180.000,00 
Valor a Pagar por Mês  : R$ 15.000,00 
Vigência do Contrato  : De 08/01/2021 à 31/12/2021 
Assina Pela Contratante      : Silvan Baleeiro de Sousa – Prefeito Municipal 
Assina pela Contratada   : Euvaldo Ferraz de Castro Junior – ÁGIL 
CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA – EPP - CNPJ nº. 07.093.350/0001-99 
 
 

RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  
 

 
 
 
 
Espécie    : Prestação de Serviços 
Contrato nº    : 036/2021 
Resumo do Objeto  : Prestação de serviços de hospedagens para 
pessoas carentes em tratamento de saúde, fora do domicílio, na cidade de Salvador - 
BA, em quartos coletivos, com cama beliche, banheiro coletivo, incluindo café da 
manhã, almoço e jantar. 
Modalidade  : Dispensável conforme estabelecido no Artigo, 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93. 
Crédito da Despesa  : Unidade Orçamentária: 030701- Secretaria de 
saúde; Atividade: 2.006- Manutenção da secretaria de saúde; Elemento de Despesa: 
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Valor Total do Contrato  : R$ 15.750,00 
Vigência do Contrato  : De 13/01/2021 à 31/12/2021 
Assina Pela Contratante  : SILVAN BALEEIRO DE SOUSA – Prefeito Municipal; 
VAGNEY FRANKLIN SILVEIRA PEREIRA – Secretário Municipal de Saúde/Gestor do 
Fundo Municipal de Saúde 
Assina pela Contratada   : JULIA ROCHA FERREIRA - ME, CNPJ nº 
30.902.053/0001-69 – Júlia Rocha Ferreira, CPF nº 464.340.625-91 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2021 
 
 
ESPÉCIE: FORNECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2020 
CONTRATO Nº 035/2021 
 
OBJETO: Fornecimento de material didático e de expediente para manutenção das 
Secretarias Municipais e órgãos da Prefeitura Municipal de Condeúba, conforme 
condições, especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e na Ata de 
Registro de Preço. 
 
BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 
 
CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 030701 Secretaria de Saúde; 
030901 Secretaria de Ação social; 030501 Secretaria de Educação; 030201 secretaria 
de Administração; Atividade: 2.023 Manutenção de serviços administrativos; 2.013 
Manutenção de serviços administrativos; 2.003 Manutenção de serviços 
administrativos; 2.107 Desenvolvimento das atividades Meio a Educação Básica; 2.007 
Manutenção serviços administrativos; 2.070 Bloco de gestão; 2.067 Gestão das ações 
da atenção básica; 2.069 Manutenção do Bloco Mac- Média e Alta complexidade; 2.125 
– Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; 2.124 Serviços de  Convivência e 
Fortalecimento de Vinculo- ACFV; 2.120 Proteção Social Básica- Piso Básico- 
PAIF/CAS;2.074 Programa Bolsa Família-IGD; 2.073 Programa BPC na escola; 2.136- 
Piso Fixo de Media Complexidade- PFMC- Creas; 2.121- Ações do IGD-Suas; 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo 
 
VALOR DO CONTRATO:  R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), Lote 8. 
 
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  De 08/01/2021 a 31/12/2021 ou até entrega total dos 
produtos.  
 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;  
 
CONTRATADA:  MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME, CNPJ nº 
23.417.238/0001-12 – Assina pela Contratada: Arlindo Melo, CPF nº 421.130.087-34 
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020 
 

 
 

 
 

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA , pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan 
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão 
Processo Administrativo nº 042/2020, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 
004/2020, AUTORIZA a contratação da empresa: MONSARAS DISTRIBUIDORA E 
COMERCIO LTDA, CNPJ nº 23.417.238/0001-12 para fornecimento de material 
didático e de expediente para manutenção das Secretarias Municipais e órgãos da 
Prefeitura Municipal de Condeúba, Lote 8, no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais), ficando a mesma convocada para assinatura do contrato no prazo de três 
dias úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades 
da lei. 

 
 
                     Condeúba - BA, 07 de janeiro de 2021. 
 
  
 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 026/2021 
 
 
ESPÉCIE: CREDENCIAMENTO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 
INEXIGIBILIDADE Nº 009/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2019 
 
OBJETO: Prestação de serviços técnico-profissionais na área da saúde da 
especialidade de Médico plantonista 12 hs para cobertura dos serviços prestados 
pela rede Municipal de Saúde/Sistema Único de Saúde, à pacientes encaminhados 
pela Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo as especialidades atendidas pelas 
unidades e aquelas que, conforme estabelece o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 
002/2019, nas codificações e valores estabelecidos em referido edital.   
 
BASE LEGAL: Art. 25 da LEI 8.666/93 
 
CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE; 
Atividade: 2.067 - GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA; 2.069 - 
MANUTENCAO DO BLOCO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; Elemento de 
Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.  
 
VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO:  R$ 114.360,00 
 
VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO:  R$ 19.060,00 
 
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  De 14/01/2021 a 30/06/2021. 
 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80  – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, CNPJ Nº 
11.740.512/0001-00 –  Assina pela Contratante: Vagney Franklin Silveira Pereira – 
Gestor do Fundo 
 
CONTRATADA: FERNANDO BADARO PIMENTEL JÚNIOR–, CNPJ nº 
33.957.964/0001-81, Assina pela Contratada: FERNANDO BADARO PIMENTEL 
JÚNIOR – CPF nº 060.658.335 17. 
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EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 027/2021 
 
 
ESPÉCIE: CREDENCIAMENTO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 
INEXIGIBILIDADE Nº 009/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2019 
 
OBJETO: Prestação de serviços técnico-profissionais na área da saúde da 
especialidade de Médico plantonista 12 hs para cobertura dos serviços prestados 
pela rede Municipal de Saúde/Sistema Único de Saúde, à pacientes encaminhados 
pela Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo as especialidades atendidas pelas 
unidades e aquelas que, conforme estabelece o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 
002/2019, nas codificações e valores estabelecidos em referido edital.   
 
BASE LEGAL: Art. 25 da LEI 8.666/93 
 
CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE; 
Atividade: 2.067 - GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA; 2.069 - 
MANUTENCAO DO BLOCO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; Elemento de 
Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.  
 
VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO:  R$ 114.360,00 
 
VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO:  R$ 19.060,00 
 
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  De 14/01/2021 a 30/06/2021. 
 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, CNPJ Nº 
11.740.512/0001-00 –  Assina pela Contratante: Vagney Franklin Silveira Pereira – 
Gestor do Fundo. 
 
CONTRATADA:  CLÍNICA MEDICA DON PEDRITO LTDA, CNPJ nº 31.893.822/0001-
72. Assina pela Contratada: MARK TULLIO LIMA SILVA, CPF nº 077.925.565-49. 
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EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 028/2021 
 
 
ESPÉCIE: CREDENCIAMENTO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 
INEXIGIBILIDADE Nº 009/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2019 
 
OBJETO: Prestação de serviços técnico-profissionais na área da saúde da 
especialidade de Médico plantonista 24 hs para cobertura dos serviços prestados 
pela rede Municipal de Saúde/Sistema Único de Saúde, à pacientes encaminhados 
pela Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo as especialidades atendidas pelas 
unidades e aquelas que, conforme estabelece o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 
002/2019, nas codificações e valores estabelecidos em referido edital.   
 
BASE LEGAL: Art. 25 da LEI 8.666/93 
 
CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE; 
Atividade: 2.067 - GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA; 2.069 - 
MANUTENCAO DO BLOCO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; Elemento de 
Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.  
 
VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO:  R$ 72.900,00 
 
VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO:  R$ 12.150,00 
 
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  De 14/01/2021 a 30/06/2021. 
 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, CNPJ Nº 
11.740.512/0001-00 –  Assina pela Contratante: Vagney Franklin Silveira Pereira – 
Gestor do Fundo. 
 
CONTRATADA:  CLÍNICA MEDICA DON PEDRITO LTDA, CNPJ nº 31.893.822/0001-
72. Assina pela Contratada: MARK TULLIO LIMA SILVA, CPF nº 077.925.565-49. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 029/2021 
 
 
ESPÉCIE: CREDENCIAMENTO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 
INEXIGIBILIDADE Nº 009/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020 
 
 
OBJETO: prestação de serviços técnico-profissionais na área da saúde, para realização de 
Exames de Mamografia Bilateral, através de unidade fixa de mamografia no Município de 
Condeúba, com fornecimento de Médico especializado em diagnóstico por imagem para 
emissão de laudos, mão de obra qualificada e insumos para realização dos exames, 
durante a vigência do credenciamento, para atendimento exclusivo da pactuação entre os 
municípios de Condeúba, Cordeiros e Piripá, conforme estabelece o EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2020, nas codificações e valores estabelecidos em referido 
edital. 
 
BASE LEGAL: Art. 25, caput da LEI 8.666/93 
 
CRÉDITO DA DESPESA: Unidade orçamentária: 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE; 
Projeto/Atividade: 2.006- Manutenção da secretaria de saúde; 2.069- Manutenção do Bloco 
MAC- MEDIA E COMPLEXIDADE; 2.067-GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA; 
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 
 
VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO:  R$ 171.720,00 
 
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  De 18/01/2021 a 31/12/2021. 
 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, CNPJ Nº 
11.740.512/0001-00 – Assina pela Contratante: Vagney Franklin Silveira Pereira – Gestor 
do Fundo 
 
CONTRATADA: GERALDO ANTUNES DE FARIAS SOBRINHO & CIA LTDA. 
CNPJ,30.751.179/0001-80 Assina pela Contratada: MARCELO JÚNIO FARIAS DE 
NOVAES CPF nº 056.174.235-92. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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