Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
-JUNTOS
„

CONSTRUINDO CIDADANIA!

CNPJ 13.717.277/0001-81

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO No PP003/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,
CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL
PERMANENTE No. 13771.930000/1170-06 - FUNDO NACIONAL DE
SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE - GOVERNO FEDERAL.
TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 03 de maio de 2018
CREDENCIAMENTO: 09:00 hs
INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 hs
LOCAL: Praça Máximo Guedes, 93 - Centro, 44.925.000 - Jussara - BA
(sede da Prefeitura)
1 - PREÂMBULO
1.1. A Prefeitura Municipal de Jussara, através do seu Pregoeiro, torna público
que realizará licitação, na modalidade de Pregão, regida pela Lei Federal n.o
10.520, de 17 de julho de 2002, por este Edital, seus anexos e,
subsidiariamente, pela Lei n.o 8.666/93, e suas alterações posteriores, em
sessão pública às 09:00 hs, do dia 03 de maio de 2018, na Sede da Prefeitura
Municipal de Jussara, onde serão recebidos os invólucros contendo a Proposta
Comercial e Documentação.
1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a
realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil
imediato, no mesmo local e hora.
2 - OBJETO
2.1. Constitui o objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PROPOSTA
DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE No.
13771.930000/1170-06 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MINISTÉRIO
DA SAÚDE - GOVERNO FEDERAL, objetivando atender as demandas do
Fundo Municipal de Saúde de Jussara, conforme características constantes do
Anexo I - Termo de Referência, parte integrante e indissociável deste Edital.
3 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
3.1. O pagamento devido ao contratado será efetuado até 30 (trinta) dias após
a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, após ter
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sido devidamente atestada a entrega de acordo com as especificações
ajustadas.
3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do
contratado junto aos órgãos fazendários, mediante consulta "on line", cujos
comprovantes serão anexado ao processo de pagamento.
3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte
programação financeira:
Unidade: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0023 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
4 - CREDENCIAMENTO
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao
Pregoeiro por um representante devidamente munido de documento que o
credencie a participar desta sessão pública.
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário
constituído e somente estes serão admitidos a intervir nas fases do
procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo
representado.
4.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento
da firma do subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la.
4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, devidamente
acompanhada do documento original para autenticação na Sessão, ou cópia
autenticada em cartório, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas
ou mais empresas.
4.5. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma
prevista no Anexo II (Modelo de Credencial), acompanhado da devida
identificação através de sua Carteira de Identidade ou outro documento, com
foto, equivalente.
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4.6. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada
DECLARAÇÃO do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação constantes do Edital, conforme Anexo III (Modelo de
Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação), para fins de
0
cumprimento do disposto no art. 4 , inciso VII, da Lei Federal n.o 10.520/02.
4.7. A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção
destes não inabilitará o licitante, mas o impedirá de propor lances verbais.
4.8. Na hipótese acima apontada, o licitante participará do certame
competitivo com sua proposta escrita.
4.9. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a
participação de retardatários, salvo na condição de ouvintes.
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que tenham ramo de
atividade compatível com o objeto desta licitação e que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação requisitada no item 9 deste
Edital.
5.2. Não poderão participar da presente licitação:
5.2.1. pessoas físicas;
5.2.2. empresas em regime de sub-contratação ou, ainda, em consórcio;
5.2.3. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou
operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e
regularidade fiscal;
5.2.4. empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de
credores, dissolução ou liquidação;
5.2.5. empresas que tenham sido declaradas iniclôneas para contratar com a
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde
que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do
Município, pelo Órgão que o praticou.
5.2.6. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos
anteriores firmados ou que, embora ainda vigente, se encontrem
inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta
Secretaria, quer com outros órgãos e entidades públicas.
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5.2.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País;
5.2.8. empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios,
diretores ou responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta
Secretaria.
5.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a
verificação minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por
escrito até 2 (dois) dias úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou
omissões porventura observados.
5.3.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita
aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese,
qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou
falhas.
5.3.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolados junto à Comissão Especial de Licitação
no horário de funcionamento normal da repartição, não sendo aceitos, em
nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax ou por meio eletrônico.
5.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações,
vencidos os respectivos prazos legais.
6 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO
devidamente ordenados, numerados e encadernados, serão apresentados em
02 (dois) invólucros distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte
frontal:
Prefeitura Municipal de Jussara

Pregão: PP003/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PROPOSTA
DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL
PERMANENTE No. 13771.930000/1170-06
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MINISTÉRIO DA
SAÚDE - GOVERNO FEDERAL.
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE No 01 - PROPOSTA COMERCIAL

- ENVELOPE No 02 — DOCUMENTAÇÃO
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6.2. A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta Comercial no
envelope da Documentação acarretará a inabilitação do licitante.

6.3. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax,
via postal ou similar.

7 - PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo
IV deste Edital, e os documentos que a instruírem quando for o caso, será
apresentada obedecendo aos seguintes requisitos:

7.1.1. em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da

empresa licitante (exceto documentos emitidos por terceiros que sejam a ela
anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas e assinada na
última, sob carimbo, pelo representante legal, sem emendas, rasuras, borrões,
acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo expressões
técnicas de uso corrente em outra língua.

7.1.2. preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal;

7.1.3. preço unitário e total de cada um dos itens dos lotes cotados, e global
do lote, em algarismos e por extenso, prevalecendo o primeiro caso haja
divergência entre o valor unitário e o total e, entre os expressos em algarismos
e por extenso, considerado este último;

7.1.4. detalhamento de todas as características dos produtos ofertados por
item, indicando expressamente, se for o caso, sua marca, de forma clara e
inequívoca;

7.1.5. conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as
parcelas relativas aos custos de fornecimento dos produtos, frete, seguro,
embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se,
portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução
completa do contrato;
7.1.6. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

d r
7.1.7. validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data r

sua apresentação.
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7.2. A Proposta Comercial deverá necessariamente conter declaração de
atendimento de prazo de entrega de, no máximo, 5 (cinco) dias, a contar da
data de recebimento do pedido de fornecimento.
7.3. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do
proponente, o endereço completo, os números de telefone e fax e o endereço
eletrônico (e-mail), se houver, para contato.
7.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente
cotados ou omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos
nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer
titulo, devendo os materiais/serviços respectivos serem fornecidos à Fundo
Municipal de Saúde de Jussara sem quaisquer ônus adicionais.
7.5. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total
das condições deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art.
87 da Lei Federal n.o 8.666/93.
7.6. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no
dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital.
7.7. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as
propostas comerciais apresentadas pelos licitantes.
7.8. A aceitação da proposta será feita por lote.
7.9. Serão desclassificadas as propostas que:
7.9.1. não atendam às exigências do edital e seus anexos;
7.9.2. contiverem emendas, borrões ou rasuras;
7.9.3. apresentem cotação de opção de produto / material (proposta
alternativa);
7.9.4. não apresentarem cotação para TODOS os itens do respectivo LOTE.
8 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
R
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo MENO,g
PREÇO POR LOTE.
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8.2. Serão classificados pelo Pregoeiro o licitante que apresentar proposta com
menor preço e os demais licitantes que apresentarem propostas com preços
até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço.
8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas escritas nas
condições do item 8.2, serão classificadas as melhores propostas, até o
número máximo de 3 (três).
8.4. 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.
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das
propostas.
8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para
a contratação.
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto
e valor.
8.9. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
levarão em conta o critério de menor preço por lote, assim entendido o menor
valor oferecido no lote apresentado.
8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será
desclassificado e o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta válida.
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências
deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento ou ainda preços manifestamente inexeqüíveis,
comparados aos preços de mercado.
8.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o
Pregoeiro convocará todos os licitantes para, no prazo de 3 (três) dias útei
apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação
Praça Maxim° Guedes, 93, Centro, Jussara-13a, CEP. 44925-UUU
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8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão
os critérios definidos no § 2 0 , do art. 45, da Lei Federal n.o 8.666/93.
8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste
Edital e seus Anexos.
8.15. Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.10, o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado,
para confirmação das suas condições de habilitação.
9.2. No Envelope n.o 02 (Documentação) deverão constar os documentos
exigidos para habilitação, apresentados em 1 (uma) via, devidamente
encadernada, com todas as páginas rubricadas pelo representante legal e
encabeçadas, necessariamente, por índice, no qual constem as respectivas
páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo:
9.2.1. quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.2.1.1. registro comercial no caso de empresa individual;
9.2.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade
por ações acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
9.2.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
9.2.1.4. decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de
empresas ou sociedades estrangeiras em funcionamento no País;
9.2.2. quanto à REGULARIDADE FISCAL:
9.2.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

9.2.2.2. prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente cs(
ao 7
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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9.2.2.3. prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa
da União), Estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do
licitante;
9.2.2.4. prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da
apresentação da C.N.D. - Certidão Negativa de Débito;
9.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de
Regularidade de Situação - CRS;
9.2.2.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT
9.2.3. quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.2.3.1. comprovação através da apresentação de atestado(s), fornecido(s)
por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado, de que atua no ramo de
atividade do fornecimento dos produtos objeto desta licitação e de que
cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório contrato(s)
anteriormente mantido(s) com o(s) emitente(s) do(s) atestado(s);
9.2.3.1.1. não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo
grupo empresarial do licitante ou pelo próprio, assim como aqueles emitidos
por empresas das quais participem sócios ou diretores da empresa licitante;
9.2.3.2. autorização para funcionamento.
9.2.4. quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA:
9.2.4.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor
judicial da sede do licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias anteriores à data de abertura da Licitação.
9.2.5. O cumprimento do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição
Federal será demonstrado através da apresentação de declaração firmada
pelo licitante, na forma estabelecida pelo Decreto n.o 4.358, de 5 de setembro
de 2002.
9.3. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser
apresentados em original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor
da Prefeitura Municipal de Jussara.
9.3.1. Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor d
Secretaria, necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de
Praça Maximo Guedes, 93, Centro, Jussara-ba, UbP. 44925-1100
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Licitação, munido de originais e cópias, até o último dia útil anterior à
realização da sessão de abertura, não se admitindo, sob hipótese alguma, a
autenticação de documentos durante o processamento do certame.
9.3.2. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da
Internet, NÃO necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos
eles condicionam a sua validade à verificação de autenticidade nos respectivos
sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de
documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do
Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato.
9.4. O Certificado de Registro Cadastral - CRC, ou outro órgão público estadual
ou federal, devidamente atualizado, substitui os documentos indicados nos
subitens 9.2.1.1 a 9.2.2.2.
9.5. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará a oferta subseqüente, 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, sendo
o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do
certame.
9.6. O Pregoeiro poderá conceder aos licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis
para a juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática
ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta.
9.7. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o
Pregoeiro rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o
dossiê apresentado.
10 - DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS
MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI
COMPLENTAR N.° 123/06)
10.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno
porte (EPP), devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei
Complementar n.o 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
10.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá a
momento em que o proponente for declarado o vencedor do cedam
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prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item
10.1.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada,
como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
10.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10.3. Para efeito do disposto no item 10.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma da alínea "a", serão convocadas as microempresa ou empresas
de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
do item 10.2.1, na ordem classificatária, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no
item 10.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 10.3, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.
10.5. O disposto nos itens 10.2 e 10.3 somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
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10.6. Independente do disposto nos itens 10.2 e 10.3, a microempresa ou
empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
11 - ADJUDICAÇÃO
11.1. O objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante que,
atendendo a todas as condições expressas neste Edital de Pregão e seus
Anexos for declarado vencedor.
12 - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
12.1. As empresas vencedoras entregarão os produtos no Fundo Municipal de
Saúde de Jussara
12.2. Os bens deverão ser entregues em embalagens intactas e preservadas,
contendo data e número de lote de fabricação e outras informações, observada
a legislação em vigor.
12.3. Os bens de que trata o presente Edital serão recebidos:
12.3.1. provisoriamente, pelo responsável pela Secretaria Municipal de
Saúde, sendo lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de
igual teor, na forma do disposto na alínea "a" do inciso II do art. 73 da Lei
Federal no 8.666/93;
12.3.2. definitivamente, dentro do período de 20 (vinte) dias, contados a
partir do recebimento provisório, após a recepção técnica efetuada por técnicos
da Secretaria, após certificado de que os bens foram entregues de acordo com
o solicitado, em perfeitas condições, quando será lavrado Termo
Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na
forma do disposto na alínea "h" do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.o
8.666/93.
12.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização
adequada do material objeto deste Edital, bem como se constatado divergência
entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no
todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal no 8.666/93.
12.5. Ocorrendo rejeição dos materiais, o Contratado deverá substituí-los no
prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que for comunicado d
citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazend
ensejar nas sanções cominadas em Lei.
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12.6. Ainda que os materiais sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá,
na forma da Lei, a responsabilidade da empresa vencedora pela validade,
qualidade e segurança dos materiais.
13- OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
13.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo
com a proposta apresentada, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos
decorrentes da execução e, especialmente:
13.1.1. fornecer o material rigorosamente nas especificações e prazos
constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável deste Edital;
13.1.2. assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes desta licitação;
13.1.3. não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;
13.1.4. comunicar à Prefeitura Municipal de Jussara, os eventuais casos
fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a
verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação,
em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena
de não serem considerados.
14 - CONTRATO
14.1. O fornecimento do objeto da presente licitação será formalizado
mediante Termo de Contrato a ser assinado pelas partes, cuja minuta
encontra-se no Anexo V, devendo ser observadas as disposições da Lei
Federal n.o 8.666/93.
14.2. O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o
licitante vencedor terá o seu prazo de vigência contado da data da assinatura
do instrumento contratual até o término do prazo de garantia do produto ou
material estipulado na proposta do licitante vencedor.
14.3. A Prefeitura Municipal de Jussara providenciará por sua conta, a
publicação do extrato do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da
data de sua assinatura.
14.4. O licitante vencedor terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação do Fundo Municipal de Saúde de Jussara, para
assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.o 8.666/93.
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15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, o licitante que:
15.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
15.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
15.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
15.1.4. fizer declaração falsa; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.
15.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.o
8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:
15.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em entregar os
materiais, dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto,
sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor total do pedido;
15.2.2. multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de
atraso até o 50 (quinto) dia após a data fixada para entrega dos materiais e
0,07% (sete centésimo por cento) ao dia de atraso, a partir do 60 (sexto) dia,
calculada sobre o valor total do pedido;
15.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do
fornecimento advier de caso fortuito ou motivo de força maior.
15.4. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será
garantido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa.
15.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro
da Secretaria, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste
edital e no contrato e das demais cominações legais.
16 - RECURSOS
16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3
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(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos.
16.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro ao vencedor.
16.3. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada
por ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
17.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, o Fundo Municipal de
Saúde de Jussara providenciará a publicação no seu quadro de avisos,
contando-se a partir do primeiro dia útil subseqüente o prazo para a solicitação
de reconsideração.
17.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não haja
comprometimento do interesse público, a finalidade e a segurança do contrato
a ser firmado.
17.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar
omissões meramente formais, desde que não reste infringido o principio da
vinculação ao instrumento convocatório.
17.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de
abertura dos envelopes, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe
de Apoio e representantes credenciados presentes.
17.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites
previstos no § 1° do art. 65 da Lei Federal n.o 8.666/93.
17.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos
trabalhos, para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de
seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo
formal.
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17.8. O Pregoeiro e/ou a Prefeita Municipal, na forma do disposto no § 30 do
art. 43, da Lei Federal n.o 8.666/93, se reserva ao direito de promover
qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo licitatório.
17.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte do Fundo
Municipal de Saúde de Jussara.
17.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da
licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras
sanções cabíveis, caso a Prefeitura Municipal de Jussara tiver conhecimento de
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
17.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.
17.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e
sua Equipe de Apoio.
17.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus
Anexos poderão ser dirimidas pelo Pregoeiro, desde que apresentadas por
escrito, conforme prazo estabelecido no subitem 5.3 deste Edital, e
encaminhadas à Comissão Especial de Licitação.
17.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência
encaminhada a todos os interessados.
17.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação
Técnica, poderá a mesma solicitar um parecer técnico de profissional
qualificado.
17.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
17.16.1. Anexo I - Termo de Referência;
17.16.2. Anexo II - Modelo de Credencial;
17.16.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de
Habilitação.
17.16.4. Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta e Planilha de Preços;
17.16.5. Anexo V - Minuta de Contrato.
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17.17. O foro da Comarca de Jussara - BA será o único competente para
dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do
presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a
ser.
Jussara - Bahia, 13 de abril de 2018.

Joeglis Weber de Souza Silva
Pregoeiro
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ANEXO!

TERMO DE REFERÊNCIA
EDITAL DE PREGÃO N° PP003/2018

DESCRIÇÃO DOS LOTES QUE COMPÕEM O OBJETO

LOTE I
Qtd.

Nome do Equipamento

Valor unitário (R$)
1

Ar Condicionado

2.400,00

Valor total
(R$)
2.400,00

Especificação

Característica Física
CAPACIDADE

9.000 A 12.000 BTUs

TIPO

SPLIT

FUNÇÃO

QUENTE E FRIO

LOTE II
Nome do Equipamento

Qtd.
1

Computador Portátil (Notebook)
Característica Física
ESPECIFICAR

Valor unitário (R$)
3.500,00

Valor total
(R$)
3.500,00

Especificação
NÃO
Especificação Técnica

ESPECIFICAÇA0 MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM
PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE 15 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE
ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO)
GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU
SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ
CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE C E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO
PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE
ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR R3-45 FEMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO ,(64 BUS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LiTION COM NO MÍNIMO 06(SEIS)
CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU
DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO
TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM
USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.
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LOTE III
Qtd.

Nome do Equipamento

Valor unitário (R$)
2

Computador (Desktop-Básico)
Característica Física

Especificação

ESPECIFICAR

NÃO

3.400,00

Valor total
(R$)
6.800,00

Especificação Técnica
ESPECIFICAÇAO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇAO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR
NO MÍNIMO INTEL CORE 13 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08
(OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ
OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BT)(
OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE
DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2 O X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA
DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO
DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR,
SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO
TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2,
107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN
16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64
BUS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO
FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR)
DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS
COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

LOTE IV
Qtd.

Nome do Equipamento
Bebedouro/ Purificador Refrigerado

Valor unitário (R$)
2

760,00

Característica Fisica

Especificação

TIPO

PRESSÃO COLUNA SIMPLES

Valor total
(R$)
1.520,00

LOTE V
Nome do Equipamento

Qtd.

Valor unitário (R$)
2

Arquivo
Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS

AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS

DESLIZAMENTO DA GAVETA

TRILHO TELESCÓPICO
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LOTE VI
Qtd.

Nome do Equipamento

Valor unitário (R$)
1

Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, O Km)
Característica Física

Especificação

TIPO DE COMBUSTÍVEL

BICOMBUSTIVEL

PORTAS

04 PORTAS

AR CONDICIONADO

POSSUI

TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)

POSSUI

CAPACIDADE

05 LUGARES

FREIOS ABS E AIRBAG DUP

POSSUI

CÂMBIO

MANUAL

45.000,00

MOTORIZAÇÃO

1.0 A 1.3

TIPO DE DIREÇÃO

HIDRÁULICA / ELÉTRICA

DISTANCIA ENTRE EIXOS

MINÍMA DE 2.370 MM

Valor total
(R$)
45.000,00

LOTE VII
Nome do Equipamento

Qtd.

Valor unitário (R$)
1

Câmara para Conservação de Imunobiológicos
Característica Física

Especificação

13.500,00

TEMPERATURA

ENTRE +2° C E + B°C

CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO

POSSUI

CONTRA PORTA

POSSUI

CAPACIDADE/PORTA

DE 120 A 560/VIDRO DUPLO

MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO)

POLIPROPILENO/AÇO INOXIDÁVEL

DISCADOR DE EMERGENCIA

POSSUI

SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK)

POSSUI

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS

POSSUI

Obs.: As empresas que cotarem acima do valor máximo permitido terão suas
propostas no item desclassificadas.

Praça Maxim° buedes, 93, Centro, Jussara-13a, GEE,. 44925-1100

Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

Valor total
(R$)
13.500,00

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 13.717.277/0001-81

ANEXOU
MODELO DE CREDENCIAL
EDITAL DE PREGÃO N° PP003/2018

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jussara
Jussara / BA

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, designamos o Sr.(a)
portador(a) da Carteira de Identidade n°
expedida pelo(a)
, para nos representar no processo licitatário relativo ao Pregão n°
podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada,
quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar
impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todos
os atos inerentes à referida licitação.
Atenciosamente,

Identificação e assinatura do outorgante

jObs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).

Praça Maxim° Guedes, 9.3, Centro, Jussara-ba, LEP. 44925-UUU

Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

Prefeitura

'JUNTOS CONSTRUINDO CIDADANIA!

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 13.717.277/0001-81

ANEXOIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO N° PP003/2018

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jussara
Jussara/ BA

Sr. Pregoeiro,

A
à

(Razão Social da empresa)
CNPJ °
localizada
DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão
n°
promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, e sob as
penas da lei, de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido
Edital.
Local de data,
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)

Praça Maxim Guedes, 93, Lentro, Jussara-ba,
44925-000
Fone:(74) 3647-1 029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 13.717.277/0001-81
ANEXOIV
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
EDITAL DE PREGÃO N° PP003/2018
À
Situada a Praça Máximo Guedes, 93 - Centro, 44.925.000 - Jussara - BA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão n.° PP003/2018, estamos
, para a Prefeitura
apresentando proposta para fornecimento de
Municipal de Jussara, objeto da licitação em referência, declarando expressamente, que:
- recebemos todos as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor
unitário e global do(s) item(ns), bem como total geral por extenso, assim a indicação das
marcas dos produtos, conforme o caso;
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no
Edital e seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta
licitação;
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de
fornecimento dos produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos
incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para
execução completa do contrato;
R.G.
- o portador desta carta Sr.
está devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos
sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos
e obrigações relacionados com esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de
sua entrega;

) dias corridos, a contar da data da

- observaremos o prazo de entrega de, no máximo, 5 (cinco) dias, a contar da data de
recebimento do pedido de fornecimento.
Local e data
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número dê identidade do declarante)

Praça maximo Guedes, 93, Lentro, Jussara-13a, GER 4492 -UUU
Fone:(74) 3647-1 029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
JUNTOS CONSTRUJNIK) CIDADANIA!

CNPJ 13.717.277/0001-81

ANEXOIV
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO N° PP003/2018
Item

Quantidade

Especificação

Preço unitário

Preço total

01
Item

Especificação

Quantidade

Preço unitário

Preço total

Especificação

Quantidade

Preço unitário

Preço total

Preço unitário

Preço total

02
Item
03
Item

Quantidade

Especificação

04
Item

Especificação

Quantidade

Preço unitário

Preço total

Especificação

Quantidade

Preço unitário

Preço total

Quantidade

Preço unitário

Preço total

05
Item
06
Item

Especificação

,

07

VALOR GLOBAL DO LOTE (EM ALGARISMOS)
VALOR GLOBAL DO LOTE POR EXTENSO:
Local e data.
PROPONENTE:
DADOS DA PROPONENTE:
Nome:
Razão Social:
Endereço Completo/Telefone:
Praça Maxim° buedes, 93, Centro, Jussara-13a, LEP. 44925-UU0
Fone:(74) 3647-1 029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

Estado da Bahia
Prefellura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA

_

US$

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

JUNTOS CONSUMINDO C OADANIA!

CNPJ 13.717.277/0001-81

ANEXOV
MINUTA DE CONTRATO
EDITAL DE PREGÃO N° PP003/2018

O Município de Jussara, pessoa jurídica de direito público
sob
CNPJ/MF
no
inscrita
interno,
, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Hailton
Mendes Dias, doravante denominado CONTRATANTE, e,
pessoa jurídica
do outro lado, a
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, n2
10001-_, estabelecida à Rua
.
, no Município de
, Edifício
Sócio-Gerente,
de
seu
através
portador de cédula de identidade n°
. .
SSP/BA e CPF n°
denominando-se a partir de agora, simplesmente,
CONTRATADA; firmam o presente Contrato de
Fornecimento de Materiais de Penso, Fios Cirúrgicos e
materiais de consumo radiológicos, decorrente da
homologação da licitação na modalidade de Pregão n.°
/
/
PP003/2018, pelo Prefeito Municipal em
sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.° 8.666/93
(com suas modificações), e às seguintes clausulas
contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PROPOSTA DE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE N°. 13771.930000/117006 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE - GOVERNO FEDERAL,
cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma,
lote(s)
constam do processo licitatório na modalidade Pregão n.° PP003/2018.
Parágrafo único. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da
CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão n.° PP003/2018, passam a
fazer parte integrante deste instrumento contratual independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA
DOS PRAZOS
Praça Maxim° Guedes, 93, Centro, Jussara-13a, UtP. 44925-000
Fone:(74) 3647-1 029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 13.717.277/0001-81

) meses, a contar de sua assinatura,
Este instrumento vigorará pelo prazo de
(
devendo ser observado o prazo de 5 (cinco) dias para entrega dos produtos, a contar do
recebimento do pedido de fornecimento;
CLÁUSULA TERCEIRA
DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento de pronta entrega, sendo
dele decorrentes as seguintes obrigações:
1-da CONTRATADA:
a) entregar o(s) bem(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta
apresentada e as solicitações do CONTRATANTE;;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar à Fundo Municipal de Saúde de Jussara os eventuais casos fortuitos e de
força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar
os documentos para a respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir
da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
II- do CONTRATANTE.
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas
na cláusula quarta;
b) receber o(s) bem(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ i. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados.neste instrumento.
§ 29. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o
produto que não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA
DO RECEBIMENTO
O objeto do presente contrato será recebido pelo CONTRATANTE na forma do disposto
no inciso II do art. 73 da Lei Federal n.° 8.666/93, com suas posteriores alterações
Parágrafo único. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto
deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA
DO PREÇO
Praça Maxim Guedes, 93, Centro, Jussara-ba, LEP. 44925-00

Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 13.717.277/0001-81

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do material objeto do
presente contrato, a importância de R$
fixada de acordo com o Edital de licitação Pregão n.° PP003/2018.
CLÁUSULA SEXTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei
Orçamentária do Município de Jussara/Bahia, à conta da seguinte programação:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.°
8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsista condições para a continuidade do mesmo;
II- pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o
prosseguimento de sua execução.
§ 1°. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo,
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja
conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art.
79, §§ 1° e 2°, da Lei Federal n.° 8.666/93.
§ 2°. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as
partes, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que
haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de
descumprimento das obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma
estabelecida no item 14 do Edital Pregão n.° PP003/2018.
Praça Maxim° buedes, 93, Centro, Jussara-13a, LEI-'. 44 25-UU0
Fone:(74) 3647-1 029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
-JUNTOSCONSTRUINDO
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CNPJ 13.717.27710001-81

CLÁUSULA NONA
DA FISCALIZAÇÃO
No curso da execução do fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar
a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos
produtos entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA.
§ 1°. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria
Municipal de Saúde.
§ 2°. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade
sua ou do responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo
da CONTRATADA na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da
Comarca de Jussara, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um
só efeito, na presença das 03 (três) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza
todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Jussara

de

de 2018.

TESTEMUNHAS:
CONTRATANTE
Nome:
CONTRATADA
Nome:

Praça Maximo Guedes, 9.3, Lentro, Jussara-13a, LEP. 44925-000

Fone:(74) 3647-1 029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br
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'MINISTÉRIO
DA SAÚDE

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
No. DA PROPOSTA: 13771.930000/1170-06

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE
NOME DO FUNDO DE SAÚDE
CNPJ
13.771.930/0001-90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP
44.925-000

Tipo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EA
MUNICIPAL

Endereço Completo
MANOEL NOVAES
CENTRO
UF
BA

Município
JUSSARA

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
30620006 - R$ 73.800,00 - CAETANO
DADOS DA(5) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)
Nome:

UBSF ALVINO CARLOS DE SOUZA

Tipo Unidade:

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA

CNPJ:

13.717.277/0001-81

Endereço:

POVOADO MORROS DE HIGINO - POVOADO, CEP:44925000

6630219

CNES:

Nome:

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO

Tipo Unidade:

POSTO DE SAUDE

CNPJ:

13.717.277/0001-81

Endereço:

RUA MANOEL NOVAES - CENTRO, CEP:44925000

7427190

CNES:

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA
UNIDADE ASSISTIDA:

UBSF ALVINO CARLOS DE SOUZA

CNES:

6630219

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO

CNES:

7427190

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA
UNIDADE ASSISTIDA:

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE
UNIDADE ASSISTIDA: UBSF ALVINO CARLOS DE SOUZA
Ambiente: Consultório Odontológico
Ar Condicionado
Característica Física

Valor unitário (R$) Valor total (R$)

Qtd.

Nome do Equipamento

2.400,00

CAPACIDADE

9.000 A 12.000 BTUs

TIPO

SPLIT

FUNÇÃO

2.400,00

Especificação

QUENTE E FRIO
Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Reunião

Qtd.

Nome do Equipamento
Computador Portátil (Notebook)
Característica Física
ESPECIFICAR

Valor unitário (R$) Valor total (R$)
3.500,00
3.500,00
1

Especificação
NÃO
Especificação Técnica

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM
PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE IS OU AMD Al0 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO)
GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU .
SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ
CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO
PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE
ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N;
‘nstninninic 1 n Don (sei. RITSN• RATFRIA RFCARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 06
java.asp?processo=13771930000117006
http://www.(ns2.saude.gov.britafwebrequipamento/eqp_imprimir

Z7/03/20n
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(SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMATICA COMPATIVEL COMO i i tM; l'UbSUIK MI ertrow UJD L.11 C J.U, Ul W1- 11, i
OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA
DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO,
SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.
Ambiente: Sala de Espera e Recepção

Valor unitário (R$) Valor total (R$)

Qtd.

Nome do Equipamento

3.400,00

2

Computador (Desktop-Básico)

6.800,00

Especificação

Característica Física

NÃO

ESPECIFICAR

Especificação Técnica
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR
NO MÍNIMO INTEL CORE 13 OU AMO A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08
(OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ
mIcRoAn, BTX
OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX,
OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE
DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR
SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO
INTEGRADO DEVERA SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU
SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01
(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM;
TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19
POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO S64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;
GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERAO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS 05 EQUIPAMENTOS OFERTADOS
(GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E
MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

Valor unitário (R$) Valor total (R$)
1.520,00
760,00

Qtd.

Nome do Equipamento

2

Bebedouro/ Purificador Refrigerado

Especificação

Característica Física

PRESSÃO COLUNA SIMPLES

TIPO

Especificação Técnica
Valor unitário (R$) Valor total (R$)
1.080,00
540,00
2

Qtd.

Nome do Equipamento
Arquivo

Especificação

Característica Física

AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS

MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS

TRILHO TELESCÓPICO

DESLIZAMENTO DA GAVETA

Especificação Técnica
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes

Valor unitário (R$) Valor total (R$)
45.000,00
45.000,00
1

Qtd.

Nome do Equipamento
Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, O Km)
Característica Física
TIPO DE COMBUSTÍVEL
PORTAS
AR CONDICIONADO

Especificação
BICOMBUSTIVEL
04 PORTAS
POSSUI

TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)

POSSUI

CAPACIDADE

05 LUGARES

FREIOS ABS E AIRBAG DUP
CÂMBIO
MOTORIZAÇÃO
TIPO DE DIREÇÃO
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

POSSUI
MANUAL
1.0 A 1.3
HIDRÁULICA / ELÉTRICA
MINÍMA DE 2.370 MM
Especificação Técnica
Qtd. Total

Valor Total (R$)

9

60.300,00

Total

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO
Ambiente: Sala de Imunização
Nome do Equipamento

Qtd.
1

Câmara para Conservação de Imunobiológicos
Característica Física
TEMPERATURA

Valor unitário (R$) Valor total (R$)
13.500,00
13.500,00

Especificação
ENTRE

+2°

CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO

POSSUI

CONTRA PORTA

POSSUI

C E + 8°C

http://www.fns2.saude.gov.br/fafwebfequiPamentofeqp_imprimir java.asp?processo=13771930000117006
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27/03/20:
41.
CAPACIDADE/PORTA

DE 120 A 560/VIDRO DUPLO

MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO)

POLIPROPILENO/AÇO INOXIDÁVEL

DISCADOR DE EMERGÊNCIA

POSSUI

SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK)

POSSUI

SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS

POSSUI
Especificação Técnica

Total

Qtd. Total

Valor Total (R$)

1

13.500,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS
QTD. TOTAL

VALOR TOTAL (R$)

10

73.800,00

httpllwww.fns2.saude.gov.br/fafwebrequipamento/eqP_Imprimir java.asp?processo=13771930000117006
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

muso DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 5-8/2018 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL IS• 28/2018
Republicarão

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 3/2018/5315

O município de Imbuas através da Secretaria atuniripal de
Saúde comunica a abeoura do Pregiie Eletrônico N' 005-5/2018SRE para AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, CADEIRA
DE BANHO E MULETAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO
1311 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚD
E. Recebimento das propostas até
26/04/2018 às 09:306 - Abertura das propostas 26/04/2018 às 09:30h.
Inicia da sessão de disputa de preços 26/04/2018 às 10:00h. O edital
podcra ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou arrases do
sie sonv.imbunribaio.org.be. Licitação 130 n° 712528. Informações
no
setor
de
licitações
ou
através
do
canail
licitacoessaudejtaboar@gmail.com.
tubuna. Babá. 13 de abril de 2010,
NAYANNE LIMA.
Pregoeira

A CPI, toma público que será realizado Pregão Presencial,
do tipo "menor preço per Lote" Lei Federal n'. 10320912 e
obsidiada a Lei n". 8.666,93. Abertura: 02/05/2019 ás 09:006 Obj:
Gênems alimentícios destinados a Secretaria de Educação pira
atender no PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar de
Rede Municipal de Ensino. (.1 Edital completo poderá ser obtido
wansdiariooficialbacombr ardi:imo sito à Praça João das Botas,
s/n°
Centro, liaparicalla - CEP: 44.460-000. Informação
liriteitaparicakiknoilcom
hapadca-BA, 16 de abril de 2018.
MARILEIDE SILVA DA CONCEIÇÃO
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL Dl: JEQUE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA 1)E PREÇOS R' 5/2018

EXTRATO DE CONTRATO

Serviços de imp/antação. treinamento, acompanbanknio,
suporte e disponibilização por licença de uso mensal de sisimna em
web para gestão educacional. Dia 22105/18 as 9:30h. Edital o
improvossipmkasilorg.briportalinuniciprobalpmjequie/diario, ou na
CPL. Pç Duque de Caxias 3,n, Jcquiezinbo, de R ás I 26. 'fel. 73
35266000.

A Prefeitura Municipal de Rapino da BOO Estado de Bahia, toma
püldkn e celebração da contrato ri° 07721115 com a Empresa
TERCONP TRANSPORTE. CONSTRUÇIDES, PROJETOS E
SERVIÇOS LIDA - ME, no Valor global: RS 375.309.72 (trezentos e
setenta e cinco mil trezentos estore reais c setenta e dois centavos).
Vigencia do Contrato: 240 (duzentos e quarenta) dias, instrumento de
contrato pare os serviços recupera de estradas vicinais como
teroplenagent e replatização em diversas localidades no Municiai°
de luguaçu da Balo num total de 38 Km. Assina pelo Contratante o
Senhor IVAN TIBURTINO OLIVEIRA e pela Cotrtratada a Senhor
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E
SERVIÇOS LIDA - ME.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N 17/2018
O Prefeito Municipal de liaguaçu da Mia. Estado da
Rabie. avisa que o Edital na modalidade TOMADA DE PREÇOS
N' 017/2018, teve como contemplado, a empresa TERCONP
TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS
LTDA • ME, que cotou e quantia dc RS 375.309.72 (trezentos c
setenta e doo mil trezentos e nave reais c setenta c dois
«meou). Data do homologação e adjudicação: 13/04/2018.
tinguaçu da Balite - BA. 16 de abril de 2018.
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUlPE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 1/2018
Agéncia de publicidade/propaganda especializada na
presa de serviços de publicidade compreendendo: o estudo, a
concepção e criação ck campanhas. peças publicitkies avulsas e
materiais publicitários; • elaboração de marcas, de expressões de
proaagoula, de logotipos e de outros elementos de comunicação
visual. Abertura às 10:00h do dia 16/05/2018, Quaisquer
csclarecimassos naves do telefone (73) 3238-1712 ou pelo toá]:
lieitaitajuipegolmail.com
JORGE ALBERTO NEVES SILVA
Presidenle da CPL
AVISO DE CHAMADA PUBLICO N° 3/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUiPELIA. com
fulcro no Artigo 25, utput, da Lei 8.666/93 e no Art. 61 e
Seguintes da lei 9.433/2005 toma público. a almilura do processo
de Credenciamemo N' 003/2018. destinado a CONTRATAÇÃO
DE PESSOAS JUR1DICAS OU FISICAS PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES DE IMAGENS, EXAMES
LABORATORIAIS E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS)
VISANDO A COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO
BÁSICA. O prazo de crcdociamoto será até o dia 31 de
dezembro de 2018 a partir da publicação do presente aviso. O
Edital encontra-o a disposição dos interessados na sala dc
Licitações, na sede da Prefeirtair Municipal, Praça Adonias Filho,
n" 16-centro, CEP: 45.630-000 luajulpe • Batia no botai° das
0E00 ris 1320. A entrega dos envelopes com 03 doem:iole(
poderá ocorrer a partir do dia 18 de abril de 2018. Outras
telefone
(73)
3238-1712,
e-mail:
informação
pelo
licitaitajuiptabhomailoom ou no Diário Oficial do Município.
JORGE ALBERTO NEVES SILVA
Presidente da CPI.

Jequi& 13 de abril de 2017.
BRUNO FERRARO ALMEIDA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 52/2010
PA n° 103/21118.
Contratação de empecei para precação de serviços miatis os
a locação de veiculo. automotor, tipo caminhonete cabine simples,
para inuospone de cilindro de gás medicinal com grade. ganchos para
cinta e 11111033 inclinas:ti para carga e descarga, para atender
necessidades pontuais da Secretaria de Saúde. Abertura: 11005/2018
ás 09 Editais: 36123666. lieitacoesjuareiro tomoilcom.
PREGÃO PRESENCIAL E" 57/2018
PA n" 125/2018.
Comratação de pessoa jurídica para locação de vektdos tipo
anibulancia de simples reinação, motorização minirna 1.4, com
sonorização Oiça e sonora, maca e opone paru soro, para net as
demandas da Secretaria dc Saúde. Abertura: 09/05/2018, D9hs.
Editais: 36123666. heitacoesjuazeiroftggoritconi.
Juazeiro-11A. 16 de abril de 2018
MARTINHO EXPEDITO SOARES DE SOUZA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 3/2018
Dia 03/115/18 as 96. Objeto: Aquisição de equipamentos e
materiais permanentes. Proposta 13771.930000/1170-06 - Fundo
Nacional dc Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal.
PRECAO PRESENCIAL N' 4/2018
Dia 08105fig as 9h. Objeto: Aquisição de Micro-ónibus
Okm adaptado para o transporte de passageiros com deficiência
tipo coleirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a
resolução Coimo 316/09. (capacidade de 2) a 34 passageiros.
Proposta 13771.930000/1170-03 - Fundo Nacional de Saúde Ministério da Saiote Governo Federal.
PREGÃO PRESENCIAL N' 50018
Dia 15/04/18 as 96. Objeto: Aquisição de Veiculo tipo
pick-up cabine simples, c/ tração 4x4. zero km, Air-Bag pl os
ocupantes da cabine, Freio cr (AOS.) nas quatro rodas. modelo do
ano da contrato:Da ou do ano posterior, adaptado p/ ambultincia de
Simples Remoção. Proposta 13771.930000'1170-10 • Fundo
Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal
Ediial no wuniussara.ba.gov.br e na Sede, Pç Islexirno Guedes.
93. Centra
Jussara-BA, 13 de abril de 201).
JOEGLIS WEBER DE SOUZA SILVA
Pregoeiro

Este documento pode fie verificado no endereço eletrônico hoolÁsmoin.gavhrootenticidadebtorl.
pelo código 00032018041700/76

A Comissão Pennunente de licitação da SC[711141112 de Saúde
do Município dc Lauro de Erchos /BA, devido:rente autorizada pela
Portaria n° 0012018 torna publico, pato conhecimento das
interessados, que em virtude de queijo:imotos e não haver tempo
hábil para respostas. fon SUSPENSA a sessão de abertura e
recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação do
PREGÃO PRESENCIAL 00320IWSMS. Tipo: Menor Preço
Global Objeto: Contnoção de empresa especializada em serviços de
lavanderia hospitalar, envolvendo o processamoto de roupas e
enxovais (lençóis. fronhas, baias de funcionários, Campes cirúrgicos
em geral, e toros). eis todas as suas mapas, desde a sua coleta até
o seu retomo ern ideais COndiçdas de reutilização ruo atender as
demandas das Unidades de Urgência, Emergência e do Hospital Jorge
Novis. prevista para o dia 17 de abril de 2018 às 001100min.
Informaremos atasca data oportunamente.
Lauro de Freiras, 16 de abril de 3018
RAFAEL SOUZA DOS SANTOS
Piegireini
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N' 4/2018
Toma público que realizará licitação TE e/04121118, do tipo
'MENOR PREÇO GLOBAL', no dia 0005/2018, as 9:00.
objetivando a Corsa:nação de empresa especializada para a execução
de parcela remanescente de abra- Quadra poliesportiva coberta,
padrão ENDE, Termos de compromisso n' 10163)2014,00 povoado de
giacidazinho, zona rural do municiai(' de LençáigBal, Lençóis.
16/042018
JAND1RA MOURA DE J. CHAVES
Presidente da COPEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 15/2016
Torna público, no dia 2704/2010, ãs 14:006, na sede de
Prelbitura Municipal de Macajubo, situada que tem corno objeto a
aquisição de Equipamentos (Mesas Cadeiras Arquivos e outros), paro
o Faseio Fundamenta/ do município, cinda de acordo aos IIIICX05 que
integram o Edital. Informações pela tal: (74)3259-2126.
Nlacajuho-BA. 16 de abril de 3018.
ELAIDO FRANCISCO DOS SANTOS
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nfi 082/2017,
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS N' 903/2017. O
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUEBA, pessoa juridica dc direito
público interno, com sede na Prefeitura Municipal, shuada Rira
Francisco manias m. 01, cento, eta Maiquinique-BA, itiscrites no
CNPJ sob n".13.751.821/0001-01. representado por seu
representante legal, Prefeito Municipal. Sr. JESULINO DE
SOUZA PORTO. denominado de agora ens diante
CONTRATANTE; e de outro kik a empresa M1 ENGENHARIA
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, posem jurídica de
direito privado. Morim no CNN sob 17.224.127/0001-97, com
sede na Rua Beija Flor Dourado, O' 288, centro, cidade de
Tucano-BA, denominada doravante de CONTRATADA, tent entre
si justos e avençados celebram o presente TERMO ADITIVO ao
contento a° 082/2017, para os fins c nos termos seguintes
CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. O presente Aditivo tern o
escopo de proirogar
praia de vigendo do contrato de ri"
082/2017. cujo objeto é a contratação de empresa especializada
nos serviços de execução das obnis dc construção da cobertura da
feira livre, na Praça 5011 ias Valadão, na sede do municipio de
Maiquinique-BA, conforme termos de maré aio a' 025732/2015,
celebrado entre a União, através do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimeorn, passando a vigorar ete is data 70 de
outubro dc 2018, conforme previ, o artigo 57. da Lei n° 8.666193
cie Cláusula Decima do contrato firmado. CLÁUSULA
SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO.Ficam ratificadas as demais
cláusulas do (nonato administrativo na 082/2017. CLÁUSULA
TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Ficam mentidas as
condições do contrates que não foram objeto deste aditivo. Assim
contratados, firmam ene insimmento de a Iteração contratual em
trés vias de igua/t core forma com as testemunhas tambem
abaixo assinadas. DATA: Maiquinique-BA, em 16 de fevereiro dc
2018.

Documenta assinado digitalmente conforme MP a" 2.2104 de 24/082001, que innitui a
Infraestrumra de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil,

CONFLITO Eles irão pedir à ONU que inicie investigação sobre o arsenal de an nos químicas

LAVA MIO

Aliados ocidentais devem lançar
ofensiva diplomática contra a Síria
LUIZ SERVA
A TARDA SP
Poténcras do ocidente devem Injetar forças para
açõesdiplomáticas moinamque moldar realizado contra
locais de produçáode armas
quimicas do governo sido.
[lei vila pedir á ONU que
Inkie uma extensa investigação sobre o arsenal de ar•
mas químicas clo pais.
Em encontrorealitado pelos o paisesnoembros do
Conselho coe Segurança, o
pedido rol paia eliminar o

estoque dcaem men is nuclear do pais e c locai pressão sobre a I itt a pa a que
parede protege °regime de
Bacilar al-Assad de so oa Investigação da ONU s bre o
uso de armas q unte. s.
O rascunho da res loção
trouxe solicitações á ONU
paraquereforce scon ecoas
de paz. aceite o c usar- ovo e
'estabeleça ume rode Ioda
humanitária a lias Miadas Oobjetivoé lostrar que
a Intervenção mi liar pane
de ampla estone ia militare
política parar flop° ao

asas quininas da Riria de
uma visa por iodas.
A resolução, produaida
por ls10 dos Unidos. Reino
Unido e Honre, inclui propostas de kino investigaçào
independente sobre Os tóxico • Síria, paro iScos
car ovem seria responsável
pela sua fabricai-5 o.
Completar naissàO
O Conselho de Sego rancaestá deternsinado desde novembro a estabdecer um
mecanismo de investigação
para identificar a responsa-

bilidade por ataques ouimicos, e não em detei minar se
o ataque de fato ocorreu.
O rascunho da [oscitação
pede evacuações médicas e
passagemsegum deequipes
de pri Meints socorros por
aios as arcas da Sida. Um
cessar-fogo. que foi adotado
em fevereiro, Inas nunca
posso em prática, também
deve ser reforçado. O doou
toemo "exige' que Assad e
seu rEgifile iniciem conotesag de par 'de forma ot
ta, ennSlrutiva e rem con•
onamento prévio".

A enviada dos Estados Unidos á ONU, Nikki Haley.afirmou que osdois mil soldados
americanos pernuonesetao
na Síria :Ltd que a minão esteja completa. Mês passado
'f rumo ssrpeeeodet,a impa
afirmando que eles voltariam paio casa em breve.
O presidente francês.
tnanuel Macem. disse ter
convencido Trismo a manou
OS tropas no pais por em Impo seriado e PImime os non
quesrealitados no Oh BUO sa•
bailo apenas a laçais de pro•
dação desertas quimiros

ESCÂNDALOS

Primeiro-ministro japonês deve renunciar
LUIZ SERVA
A TARDE SP
O primeiro-ministro ¡aptonés,SIIII110 Abo deve retinta
dar ao ca rgo emjunhoapós
dois estándalos terem feito
soca popularidade dos ornear
no pais e prejudicar a imagem de seu partido para as
eleições do ano que vem.
As inroonarães são de um
antigo lider popular da era
do pôs-guerra.
luniehiro
primeiro-ministro entre xool e
mos, afirmou em entrevista

a lana revida semanal. que
Abe se encontra em unia situação perigosa porreiro dos
escAndabs e sugeris unia datapara a renancia."Elenão Irá
renundarguando a atual sessão parlamentar terminar,
por volta de lo de junho?".
Documentos
falando à tevima Aum. foimond afirmou que /lhe pode
prejudicar aschance• do partido Liberal Democrata nas
eleições do próximo verão se
ele se mantiver na liderança
do paitido em votação que

deve ocorrer em setembro.
Abe Iene sua imagrin manchada apôs acusaçées cle no:polis/no, onde afinno-se que
ele ofereceu altos desconios
na venda de terras públicas
para uno grupo escolar do
pais que tem ligações com a
sim mulher, Akie
Ele tens negado qualquer
má COlidolo e afirmou que
renunciaria ao cargo de prlmelro-min/st rose fosse prarade que ele ou sua mulher
tiveram gualde(' 1" participaçào na venda do terreno.
O ministro das finanças

EFOUPROsuutliSLOE mutuatil Do NO=
ninirignag Oca aonns• peanamanornamenannantRanniwamtv/ oco/acne
▪ enna'n PIM nnt n annum acoaossonanalSINOtnallannc•Ran
ne-MPROnSaassnsacknrodnana. 110•11 neaccn. Sun no.*
laraincov sumam OS Wel
VII 0 cannonenill
ANS° DE LICITAÇÃO
ronceser vntçosn•oav'•ao,.-ieeco.'xv°oinono:o°or•wkov•uooioneoiann,setAoneiso•iIoDoa nate+ can ikentennkron
utrootil o. eRn nana ,01505010.
100 Soe2012 es.. 211`
210 a Rnanic0
Os Iodo no Mon nas Coo Data Ri abalsa 01•05C0111 ás n1 Mas na sia
ii Rias O Usai 01~, 'Soou elven, btanlatán aos, CR Meei
nspsansastiada. mons ssn sonos rstss,.
TaSrSOosIn. n„asnoti
MORDO °AMASSADOS LONGA
mijo SPONSE OMINE IS IMÓVEIS
v,-,r,.
...— ,......„,..........,.........
,„.4
-,-,ns.àwww,..:131:DIUMMIC:IMMIZIMICOCIML11:,

El ensore

...i.ri t!"7"..7!" • t",a-; 9':' “±""*"1•1•"*".-:
........sq......,.....
ii inN'i..;,:q., .....,
r momosu mormo. ol til sufi

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
Os -1. -Mu mona. R.
oerstoosAolmo Inodoro toundroomnromotu orroorroom
•••••••••••sernek ene
n••••"••••••"von ninn's•
any Somais, ona MnsaW x•novoco
pcp ei
c.a .0. RI
„,,
esur.
uv ssoassutn0opsoott,oiomouo.a.5,e.e...,.Svumu
.
„.•
sana isente nina e nuvens -Fones

Aviso OE ERDAL

13AHIL

F2.2.t2';=}:"."1

consbivo...t.3.:44Qtí,
ene.
O 1,111.
1 ,
aa, passa...
ds.
, .
mann manga
s. .
Unc Ft.. al nines , s. :

BAHlec.

COMPANHIA OE DESENVOLVIMENTO Ene/kC
REGIONAL - CAli
AVISO DE IMITAVA° DO PREGÃO
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admitiu recentemente ter
adulterado documentos para recamei- referências à Abe
e sio mulher em oficias que
relatamadecisão de oferecer
UM desConin de SA% no odor
de avaliarão do terreno.
Ele itimbéin é acusado de
terusadosua influência pano
ajudaram amigo a abril' UI na
escola verminada -ecoe:ação
que também neganorem,
última semana, surgiu um
documento oficias descrevendo a escola veterinária
como 'um assoldo que envolve o priincirMniMislm`

larn===arrnt

é o indico para o qual
despencou o apoio a Abe,
o menor desde que ele
assumiu o cargo em zoo,
segundo pesquisa da TV
NIppon. Um jornal do
paio fala em 31%

IMAGEM MANCUMM
Escindalos envolvendo
Abe ta usara no estrago
na imagem dele,
cens eleitores pouco
eonvencklos pelas
explicações

ERICK TEDESCO
A URDI. SP
Alvo de duas ações no Ambiso da OISCIEÇãO Lova lato, o
empresa rio luso-brasile it o
Raul Selo/uni foi delido pela
Policia Indiciaria de Portugal na ullima sexta-feira. Is.
apôs a divulgação do ecôo
Min do Supremo Tribunal de
lusl iça
revoga' decisão tomado no Ultimo
noes de fevereiro, de li
silo e deve ser extraditado
em breve ao Brasil. Por ter
adquirido cidadania portuguesa, a decisão é criticada
por um grupo ligado an
do, que já apresentou uno
habeascorpusque viáa a sol.
toca inoediala de Raoul& '
De acordo COT o habeas
corpu 'apresentado à MD isca
portuguesa pelos fadistas, a
pkisão do empresaria lok
sei-brasileiro ei "ciararntnie
ilegal", e cita que viola a lei
e ambas as conStitu IÇOU pOnugueszi C Imas Beira. Sela
midt está detido em uma
unidade prisional anexa ao
$usidionede da Policia indica:iria. na capital Lisboa.
-nuia.se de cidadao poriugués de origem, desde n
nasci Mente (com certidão
emitida desde' janeiro de
soiSieoltrasil nãocorada,
eidadãos biasileiros de origem. tio podendo. pois, ga..
ra ir 3 reciprocidade °AO
Lida filOr lei).l cila n pedido
de habeas corpos.
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