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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO No. PP004/2018

PREGÃO PRESENCIAL N°. PP004/2018.

1 - PREÂMBULO:
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - ESTADO DA BANIA, sito na Praça Máximo
Guedes, 93 - Centro, 44.920.000 - Jussara - BA, torna público que sua equipe de Pregoeiros,
estará reunida com sua equipe de apoio, para receber as documentações e proposta para
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo "Menor Preço Global", o qual será
processado e julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520/2002, de
17.07.2002 subsidiariamente à Lei n°. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores
alterações, Lei Complementar 123/2006:
1.2. Recebimento e abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação,
ocorrerão em sessão pública e deverão ser entregues no máximo até às 09:00 hs do dia 08
de maio de 2018.
1.3 O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone ou no Núcleo de Licitações
e Contrato, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às
13:00 horas. A Gerência de Licitações não se responsabilizará pela falta de informações
relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos,
a retirada do Edital.
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO:
Aquisição de Micro-ônibus Okm adaptado para o transporte de passageiros com deficiência
tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09,
(capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista); ar
condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado
direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros
móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança
abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada;
vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência
e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré;
direção hidráulica ou elétrica ; tacografo original de fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão
dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos;
Suspensão traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e amortecedores telescópicos;
PBT mínimo de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima de 90 litros.
2.2 As quantidades e a discriminação detalhada do produto objeto deste edital, constam no
formulário de Proposta de Preços, anexo I, qual faz parte integrante deste Edital.
3 - DA ABERTURA:
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3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo
deste edital.
DATA DA ABERTURA: 08 de maio de 2018
HORA: 09:00 hs
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - BA
Praça Máximo Guedes, 93- Centro, 44.920.000 - Jussara - BA

4- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que atenderem a
todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.
4.2 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - BA;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
c) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.
e) Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUSSARA.
5- DO CREDENCIAMENTO:
5.1 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste
edital, por sua representada.
5.2 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro,
devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste certame e a
responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de identidade
ou outro documento oficial equivalente.
5.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração que
comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços,
e praticar todos os demais atos pertinentes e este certame licitatório, em nome da proponente.
5.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma
reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado
ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para
exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.5 - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos
dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta
documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a
classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos.
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6 - DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE
HABILITAÇÃO:
6.1 Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o subitem 9.1 deste Edital.
6.2 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados
das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, o Pregoeiro ou equipe de apoio, os
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados,
distintos e numerados de 01 e 02 na forma dos sub-itens abaixo:
6.2.1 — No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 6.2,
o representante de cada licitante, deverá entregar o Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em
separado de Qualquer dos envelopes, os seguintes documentos:

a) Declaração de Comprometimento de Habilitação (conforme modelo em anexo);
Procuração publica ou particular comprovando os poderes para formular lances
verbais de preços, conforme item 5.3;
b) Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso:
I cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante no caso de
empresa individual;
II registro comercial, no caso de empresa individual;
III 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, (caso o contrato social em vigor
não apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a
mesma deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados).
IV Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
V Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;
d) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de

pequeno porte (para as licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:
I Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC
(Conselho Regional de Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos Termos da
Lei 123/06 na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, com
data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da abertura da licitação.
II Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da Lei Complementar
n° 123/06, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da abertura da
licitação.
Parágrafo Único — Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos citados
acima para efeito de comprovação do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de
Pequeno Porte.
6.2.2 A não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida no subitem
6.2.1 deste Edital implicará em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes
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contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no
certame licitatório.
6.2.3 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de
Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no subitem 6.2.1 deste
edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido
pela Lei Complementar 123/06.
6.2.3 ENVELOPE 1— PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
NOME COMPLETO DO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL N° PP004/2018
DATA DE ABERTURA: 08 de maio de 2018
HORÁRIO: 09:00 lu
6.2.4 ENVELOPE li—DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
NOME COMPLETO DO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL N° PP004/2018
DATA DE ABERTURA: 08 de maio de 2018
HORÁRIO: 09:00 hs
6.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser
apresentados em original, ou por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo
Pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA — BA, ou ainda pela juntada da (s) folha (s) de órgão da imprensa oficial onde
tenha(m) sido publicado(s).
6.4 Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados
no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa)
6.5 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados,
mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do pais de origem, que tiver
reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o idioma
oficial do Brasil por tradutor juramentado.
6.6 A autenticação, quando feita pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de
apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA-BA, poderá ser efetuada, em horário de
expediente, na sala de licitações do prédio sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARABA, situada na Praça Máximo Guedes, 93 - Centro, 44.920.000 - Jussara - BA - Centro, no
horário das 09:00 às 13:00 h.
6.7 O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da
presente licitação.
6.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos,
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas
de preço.
7 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):
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7.1 O envelope "Proposta de Preço" deverá conter a proposta de preço da licitante, que
deverá atender aos seguintes requisitos:
I — Ser apresentada no formulário fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA,
Anexo I deste edital, ou em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no
referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil,
sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais
(R$), com até 03 (três) dígitos após a virgula no valor unitário, em algarismos arábicos,
conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas;

II — Apresentar a marca do item ofertado, bem como preços completos, computando todos os
custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;
III — Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo
será considerado como tal;

IV — Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. Os dados referentes à conta
bancária poderão ser informados na fase da contratação;

V — Conter prazo de entrega do objeto licitado, conforme o item 15.1. Não havendo indicação
expressa, será considerado como prazo de entrega, aquele constante daquele item.
7.2 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
7.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
7.4 A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a
entrega do objeto licitado, conforme disposto no item 7.1, inciso II deste Edital.
7.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato
convocatório.
7.6 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
7.7 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no
preâmbulo deste edital.
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8.1 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter,
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
8.2 - A documentação relativa à habilitação fiscal e contábil, conforme a constituição, consistirá
em:
8.2.1 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante
que irá faturar e entregar o objeto licitado.
8.2.3 Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro
teor do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta
licitação;
8.2.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da
Divida Ativa da União e Receita Federal)
8.2.5 Certidão negativa de débitos quando a divida junto à Receita Estadual, da unidade de
federação da sede da licitante;
8.2.6 Certidão negativa de tributos municipal, emitida pela Prefeitura da sede do licitante;

8.2.7 Certidão Negativa de Débitos previdenciárias (INSS - Instituto Nacional de Seguridade
Social).
8.2.8 Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço)
demonstrando situação regular.
8.2.9 Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
licitante, com data não anterior a 30 (trinta) dias da realização da licitação;
8.2.10 Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo
do anexo IV deste edital.
8.2.11 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e
habilitação com a administração pública, conforme anexo III deste edital.
8.2.12 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), (instituida pela Lei 12.440/2015),
com data da emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar
expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.
9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as
licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o
Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo
relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não
previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes:
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a) A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais
do mesmo.
b) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da
última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para
exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
c) Os envelopes de n° 01 — Proposta e n° 02 — Habilitação devidamente identificados e
lacrados.
d) A Declaração de Comprometimento de Habilitação;
e) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
(para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme alínea "d' do item 6.2.1.
9.2 Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o Pregoeiro
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas
licitantes ao certame.
9.3 Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro concluirá,
se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes
das licitantes tal como previsto na alínea "a", do item 9.1 exame este iniciado antes da
abertura da sessão.
9.4 Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento
dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo
as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.
9.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
10- DO JULGAMENTO:
10.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço do
objeto deste Edital.
10.1.1 A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de
todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das
licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da
proposta da primeira classificada, quanto ao valor.
10.1.2 — Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de
preços. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligações para consulta
de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o
direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item.
10.1.2.1 — Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação
caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao
mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado.
10.1.2 A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.
10.2 Etapa de Classificação de Preços:
10.2.1 Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
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10.2.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos
valores ofertados.
10.2.3 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de
todas as licitantes.
10.2.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em
até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem
dos lances verbais.
10.2.4.1 O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances
verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço,
multiplicado por 1,10 (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.
10.2.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo
03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas.
10.2.6 Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos
pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido
que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita
ofertada.
10.2.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas
classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de
valor.
10.2.8 O Pregoeiro poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o
item a ser adquirido.
10.2.9 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.
10.2.10 A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado
pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances
verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da
etapa competitiva.
10.2.11 Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.2.12 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e
expressamente a respeito.
10.2.13 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando
a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
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10.2.14 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão
do Pregão.
10.2.15 Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a
administração.
10.2.16 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 18, deste Edital.
10.2.17 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste
Pregão;
10.2.18 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.3 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 123106

10.3.1 — Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de
empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observado o seguinte:
a)

b)

c)

d)

e)

Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas
de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as
propostas apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada
apresentada por empresa que não estiver amparada por esta lei complementar.
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão.
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito
No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e
empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea "b", será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar a melhor oferta.
Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea "b", o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

10.4 Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.
10.4.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do
envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
10.4.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital, serão inabilitadas.
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10.4.3 — As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
10.4.4 — Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma restrição
pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, negativa.
Parágrafo Único — A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
10.4.5 Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela próprio Pregoeiro, na
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade
titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que
improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.
10.4.6 Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda
ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do
certame, pelo Pregoeiro.
10.4.7 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos,
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s)
representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.
10.4.8 Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados,
serão destruídos.
10.4.9 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA-BA, para homologação do certame e decisão
quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a
Procuradoria Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação
do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à
contratação.
11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
11.1 Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em
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ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis,
ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual
numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão
do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação
pelo Pregoeiro à licitante vencedora.
11.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA-BA, sito na Praça Máximo Guedes,
93- Centro, 44.920.000- Jussara - BA;
11.5 A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente,
que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão.
11.5.1 Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente
apresentadas.
12— DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
12.1 — As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a licitante
vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas
neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.
12.2 — A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que
deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos contados a partir da
convocação.
12.3 — O prazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela PREFEITURA.
12.4 — O PREGOEIRO poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e
condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos
licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
12.5 — O prazo da contratação será da data da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.
13 - DO PREÇO E DO REAJUSTE:
13.1 — Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem
7.1 deste edital, fixo e irreajustável.
13.2 — Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio
econômico financeiro do Contrato.
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13.2.1 — Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a
PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do
pedido.
14— DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
14.1 — As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por
conta das seguintes dotações:
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
15 — DO FORNECIMENTO:
15.1 — O objeto deverá ser entregue de acordo com a necessidade do município, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da ordem de entrega ou da
respectiva requisição.
15.2 — O recebimentos do objeto será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente
designado para este fim.
15.3 — A contratada submeterá o objeto a mais ampla fiscalização por parte da Prefeitura,
através do responsável pelo recebimento do produto, prestando esclarecimento solicitado,
atendendo as reclamações formuladas e anexar o mesmo na Nota Fiscal.
15.4 — Constatada a boa qualidade do produto fornecido, o mesmo será aceito pela
contratante. Caso seja atestada a má qualidade do produto o mesmo será rejeitado obrigando
a contratada a substitui-lo de forma que não provoque prejuízos a contratante,
15.5 — A licitante vencedora, ficará obrigada a trocar a suas expensas que vier a ser recusado
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
16 - DO PAGAMENTO:
16.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal, em até 30 (trinta) dias após a data do
recebimento do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na
tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta
corrente indicada pela contratada.
16.2 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel
timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o
pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das
Notas Fiscais e/ou Faturas.
16.3 — Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
16.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas
de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em
decorrência da irregular execução contratual.
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16.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.
16.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido
será acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de
adimplementO até a data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo
IGPM-Dl da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou fração.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
17.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:
I entregar com pontualidade o objeto solicitado.
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do respectivo
fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do produto e fiscal do
contrato, objeto da presente licitação.
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:
17.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATANTE
I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
18 - DAS PENALIDADES:
0,5% (meio
18.1 — Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de
por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado
no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor
empenhado.
18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I - advertência;
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III — suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
18.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
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impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.
18.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no
sentido da aplicação da pena.
18.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo
máximo de 05 (cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado
judicialmente.
19— DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO:
19.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos
do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os
prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem 11.4 deste edital,
cabendo ao pregoeiro (a) decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais
informações poderão ser obtidas pelo Fone.
19.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.
19.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da
Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
20.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento
da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas
compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão e desde
que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade
e a segurança da futura contratação.
20.3 É facultada o Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.
20.4 Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos
termos do item 20.6 e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à
contratação.
20.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o
do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal
na PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário.
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20.6 O Prefeito Municipal de Jussara, poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou mediante
provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93.
20.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
prejudicar a formulação das propostas.
20.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente
exclusivamente o Foro da Comarca de Jussara-BA.
20.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente
estabelecido.
20.10 Caso a empresa deseje retirar o edital impresso, deverá procurar o Núcleo de Licitações
e Contratos no prédio da Prefeitura Municipal.
20.11 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
20.12 Fazem partes integrantes deste edital:
Anexo I — Planilha de Proposta de Preços;
Anexo II — Minuta do Contrato
Anexo III — Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação;
Anexo IV - Declaração de não emprego a Menor de Idade;
Anexo V — Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação;
Anexo VI — Declaração de conhecimento e aceitação do inteiro teor do edital;
Anexo VII — Modelo de Credencial.

Jussara/Bahia, 13 de abril de 2018.

Joe

e Souza Silva
egoeiro
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ANEXO 1

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE
UNIDADE ASSISTIDA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUSSARA
Ambiente: Garagem
Qtd.

Nome do Equipamento

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

242.000,00

242.000,00

1

Micro-ônibus Urbano de Transporte Sanitário
Característica Física

Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR)

NÃO
Especificação Técnica

Micro-ônibus Okm adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade
de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadelrante mais motorista); ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimidia, porta pacote ; porta lado direito para
embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança
abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de
potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica ; tacografo original de fábrica; freio a ar com
ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e amortecedores
telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima de 90 litros.

Total

Qtd. Total

Valor Total (R$)

1

242.000,00
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PROPROPOSTA DE PREÇO

TIPO DE LICITAÇAO

Pregão Presencial
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:

QT

UN

FOLHA

NUMERO

PP004/2018
CNPJ:
FONE-FAX

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

TOTAL GERAL R$ Validade da Proposta
Condições de Pagamento:
Prazo de Entrega do objeto :
Assinatura e Carimbo da Firma

Praça Máximo Guedes, 93, Centro, Jussara-Ba, CEP. 44925-000
Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoacom.br

1/1
INSC. ESTADUAL:
e-mail

MARCA

P. UNIT.

P. TOTAL
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP004/2018
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO NA ......../2018
INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO
EMPRESA
A
E
JUSSARA

DE

CONTRATANTES: "MUNICIPIO DE JUSSARA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
Icom sede a Praça Máximo Guedes, 93 - Centro, 44.920.000 - Jussara - BA, inscrita no CGC/MF sob o
doravante denominada CONTRATANTE/ e a empresa
n.2
Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à
e Inscrição
inscrita no CNPJ/MF n 2
Rua
Estadual n 2
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE
, brasileira, portadora do
, residente e
e Cédula de Identidade RG
CPF/MF no.
e a CONTRATADA o Sr
domiciliado nesta cidade, à
brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, a Rua.
Centro.
III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da
autorização
, exarada em despacho constante do Processo
PP004/2018,
que faz parte integrante e complementar deste
Licitatório, gerado pelo Pregão Presencial n 2
Contrato, como se nele estivesse contido.
IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas,
pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste Contrato a Aquisição de Micro-ônibus Okm adaptado para o transporte de
passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução
CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista);
ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimidia, porta pacote ; porta lado direito
para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com
guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas
as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação
Praça Máximo Guedes, 93, Centro, Jussara-Ba, CEP. 44925-000
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interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kg ) f.m); injeção
eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de
fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e
amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e amortecedores
telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima de 90 litros.
CLÁUSULA SEGUNDA —DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:
I Entregar com pontualidade o produto ofertado
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do respectivo
fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que
sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos e fiscal do
contrato, objeto da presente licitação;
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
2.2 -

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da

CONTRATANTE
I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO
3.1 — O objeto deverá ser entregue de acordo com a necessidade do município, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contado do recebimento da ordem de entrega.
3.2 — O

recebimento do objeto será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado para

este fim.
A contratada submeterá o objeto a mais ampla fiscalização por parte da Prefeitura, através do
responsável pelo recebimento, prestando esclarecimento solicitado, atendendo as reclamações formuladas,
realizar testes de qualidade e anexar o mesmo na Nota Fiscal.

3.3 —
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3.4 — Constatada a boa qualidade do produto fornecido, o mesmo será aceito pela contratante. Caso seja
atestada a má qualidade do produto o mesmo será rejeitado obrigando a contratada a substitui-lo de
forma que não provoque prejuízos a contratante.
3.5 — A licitante vencedora, ficará obrigada a trocar a suas expensas o combustível que vier a ser
recusado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$
irreajustável.

), fixo e

4.2 O valor individualizado fica assim discriminado: R$
irreajustável

), fixo e

4.3. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da
operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.
4.4 — O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta
licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
4.5 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com
o mesmo número de inscrição no CNP] apresentado nos documentos de habilitação e das prop; stas de
preços, bem como da Nota de Empenho;
4.6 — Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir
após a sua reapresentação.
4.7. O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com
suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas
de Débito com INSS e com o FGTS.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE:
5.1 — Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 7.1 do edital,
fixo e irreajustável.
5.2 — Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico

financeiro do Contrato.
5.2./ — Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a PREFEITURA,

devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.
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5.2.2 — O índice que será utilizado para manter o equilíbrio econômico-financeiro contratado.
5.2.3 - Em caso de redução nos preços, a contratada fica obrigada a repassar ao município o mesmo
percentual de desconto.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
6.1. O prazo do contrato será contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado
mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA — RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguintes
dotações orçamentárias:
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:
8.1 — Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento)
sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do
objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.
8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das
condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.
8.666/93:
I- advertência;
II- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III— suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração
por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais.
8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se
o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e
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comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em
que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.
8.5 - As multas de que trata este capitulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente
em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar
da data da notificação, ou quando foro caso, cobrada judicialmente.
8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco)
dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n 8.666/93;
9.2 — O contrato poderá ser rescindido pela contratada, em caso de inadimplência da contratada, sem lhes
causar nenhum prejuízo ou penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação
de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1. O presente Contrato vigorará do dia

/ 2018 à

/

/

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.1 Serão responsáveis por fiscalizar a execução do presente contrato, pessoas nomeadas
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jussara Estado da Bahia, para dirimir questões oriundas
deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais
foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.
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JUSSARA-BA,

de

CONTRATADA
Contratante

Testemunhas:
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP004/2018
ANEXO II!
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

DECLARAÇÃO

Nome da Empresa

,com sito a (endereço completo
, Declara, sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação
com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores).
(CNPJ)

Local e Data

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP004/2018
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

inscrito no CNPJ n°
de
intermédio

seu

representante

legal

o

(a)

por
Sr.

)
n°
Identidade
de
Carteira
da
(a)
portador
DECLARA,
para
fins
e do CPF n°
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP004/2018
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO

por

inscrito no CNPJ n°
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.

portador (a) da Carteira de Identidade n°
, DECLARA, por seu
e do CPF n°
representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4° da Lei
n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no
subitem 9.1, alínea "d" do mesmo edital, e para fins do Pregão Presencial n° 002/10 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA-BA, DECLARA expressamente que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

Local e data

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, entes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos
nesta licitação.
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP004/2018
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

inscrito no CNPJ n°
de
intermédio

seu

representante

o

legal

(a)

por
Sr.

)

n°
Identidade
de
Carteira
da
(a)
portador
DECLARA,
por
seu
e do CPF n°
representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste
Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e
informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Local e data

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP004/2018
ANEXO VII

MODELO DE CREDENCIAL

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

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jussara
Jussara / BA

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, designamos o Sr.(a)
expedida pelo(a)
portador(a) da Carteira de Identidade n°
para nos representar no processo licitatório 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

(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).
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Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal

27/03/2018

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
N°. DA PROPOSTA: 13771.930000/1170-03

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

Endereço Completo
MANOEL NOVAES
CENTRO
CEP.
44.925-000

Tipo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Município
JUSSARA

UF
BA

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE
30620006 - R$ 242.000,00 - CAETANO
31660009- R$ 0,00- CLAUDIO CAJADO
DADOS DA(S) UNIDADE(S ASSISTIDA(S)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUSSARA
Nome:
Tipo Unidade:

CENTRAL DE GESTA0 EM SAUDE

CNP):

13.717.277/0001-81

Endereço:

RUA MANOEL NOVAIS - CENTRO, CEP:44925000

6586481

CNES:

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

CNES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUSSARA

UNIDADE ASSISTIDA:

6586481

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE
UNIDADE ASSISTIDA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUSSARA
Ambiente: Garagem

Valor unitário (R$) Valor total (R$)

Qtd.

Nome do Equipamento

1

Micro-ônibus Urbano de Transporte Sanitário

242.000,00

242.000,00

Especificação

Característica Física

NÃO

OUTROS (ESPECIFICAR)

Especificação Técnica
Micro-ônibus Okm adaptado para o transporte de passageiros com 'deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de
acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já Incluso 01 (um) cadelrante mais motorista); ar
condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimidia, porta pacote ; porta lado direito para embarque e desembarque
com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral;
cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saida de emergência acoplada; vidro vigia na
traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção
eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS;
Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola
parabólica ou tratrapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima de 90
litros.
Total

Qtd. Total

Valor Total (R$)

1

242.000,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS
QTD. TOTAL
1

VALOR TOTÁL (R$)
242.000,00

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
PACIENTES.pdf
Outros documentos para a Proposta - JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ELETIVO DE

http://www.fris2.saude.gov.br/fafweb/equiPamento/eqp_imprimir java.asp?processo=13771930000117003
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I1'AI3UNA

A CPI, mina público que será realizado Prega° P10.,1:11Cial.
110
"1111:1101' .1,i'eço por Lane" Lei Federal n". 111.520h2 e
subsidiada a Lei a". g.6613303. Abei:uru: 02/0512010 ás 09:111111 Obj:
tiOncuts alinteniicins deginados a Secretaria de 13diicaçáo, paia
ateado, ao 6/dA113 - PF01:111111.11 NiLIÁCIIVJI de Alimentas:3n Escalar da
Rede Municipal de IE.11:,1110.
Etbed completo mxlen3 ser Olnida
wwwoliaritielicialbasnalobr Prefeinurv, sim á Praça Juin das Dotas.
slu" - Centro, ioomovIN • C/IP: 44.4S04100. Infointaça,

kap:ideada& 16 dr :tbril de 2017.
A1A13113EIDE SILV.% DA CONCEIÇÃO
Pli171:FITUI1A IVIUNICIPAL 1217 4EOUIE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITADUAÇU

AVISO DE 110110LOCAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TI ),IADA Dl: P10I3ÇOS 11' 1 7/21110
I) PreEeiio Municipal de Ilaguaço da Balda. Estado da
Ilabia. avisa que o Edilal til modalidade TOMADA IV P11.1:“/S
NI' 017/2018, ieve C01110 eoniemplado. a engasga TERCONP
TRANSPORTE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS
VEDA • ME, que rolou o quanit:i de RS 375,3319.72 III-CZCII105
SCiC111:1 C tilICO
trezeinos e nove reat% e setenla c dois

Serei es, de iiiiplanimalo. Ireintllllcolo
'imane e diminibilizactin po1 licença ale uso menstd de rANICIIILI 3an
3,31, para tteslao educacional. Dia 22,115/13 ás 9:3111a Edital no
011 lia
CPI., l'ç Utime ale Eaxiaa
Jeippiezialio, de Xis 1211, Tel. 71
332601100.
Jequi& 13 Jc :dali de 2011,
BRUNO FISIt RARO ALMEIDA
Presidem., ti• cri.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
AVISO ro; LICITAÇÃO
TOMADA 11E PREÇOS N" 1/1111/1
Ag/teia de publicidade/propaganda especialisaJa
prema:Ao de serviços de publicidade compreendendo: o caluila a
concep3olo e eriaçáo de campanlus, peças publkitárias avulsas e
materiais
oda deu,,,,,, de exprrssiors dc
miipagandu, de logacims e de ouram elmo:idos de comunicai:no
Aben111-3 às 10:001I (k) dia 16/05/2111N,
esclarecimenlas 311.VéS LIO iClefone 171).3213.1712 ala pala einaid

1111311A0 PRESENCIAL E' 57,2018
PA ir I
le Nssna ¡púdica para loiusSo de veiculo:, Po.,
ambulai'
temolo. nintarizição minima 1.4, tom
,01101iZ:11 /4,11
sonora, maca e suporic pata NOIR paus stmider
dem:aulas d; Srcipiria de Saúde. Abeitura: 119415/1013, 091p,
Editais: INI2 66. licitacritujuaseirodiAtmaileina.
loa/cin.-13A. 16 de alail de 2019
MARTINHO EXPED110 SOARES 1/13 SOUZA
Picgoeire,
11(171;EITURA MUNICIPAL, DE JUSSARA
AVISOS DE LICITAÇ:À0
PREGA() PRESENCIAL N' 3/21118
0.31/511S :IN Ob. tlbjecie AIIIIIN;00 da equipamemos

JORGE ALISEIÇIX1 NEVES SILVA
Presidrale da CI'L
AVISO DE CHAMADA PUBLICO N" 3/1018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJIll1/13-RA. com
Mein no Alligo 25, Ôput. da Lei /1.666/93 coo Art. nt
Seguirges da lei 9,433/2005 inrna publico, ii aberwiti da piorasse
de Creilenciamenio N" 00312018, desfiando a CONTRATAÇÃO
DE PESSOAS JURIDICAS OU FISICAS PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MEINCOS (EXAMES DE IMAGENS, EXAld ES
LADORATORIAIS E CONSULTAS CO," ESPECIA131STAS)
VISANDO A COMPOSIÇA0 DA REDE DE ATENÇÃO
BÁSICA. O prazo de eredenciamailo sen1 ale o dl, 31 de
dezembro de 2015 a punir da publicagão do prcseme avisto
Etliial enronira-se a disixtsieito das IIIII:1C550d05 na sula de
Licioçues, na sede da Prefeitura Municipal, Praça Adonias Filho,
16.eenira, CEP: 45.630-000 liajoipe • [labia fio Imôrio das
08:00 às 13:30. A entrega dos eneeleltes em.
doeunNalo,
Medi
tutor.. a ganir do dia IR de )il de 2013. Dumas
',
infinmaçNes
pelo
lelefone
1731
3238-1712,
e•mail:
licitaitaitdpe@bormail.cont ou no Dikir, Oficial do Municipio,
.1(11NXE A1311131r10 NEVES SILVA
Presidem,. cla C11.

PRECIAD PRESENC1,313

mentes. Propoda 13371.03(1000/11711.06 • Funil
Ude da Sande - Goveinn Feder:d,
PRECÃO PRESENCIAL PI" 4121110
Dia 118415/10 as tilo (Nat., MIIIIHÇ.(10 de Istien,43nibus
.
KM adaptado para o tianspone de passageiros atum daeiencia
iipo C:111Clifl1111C e dificuldade de locomoodos, de acordo com
resolução Colono 316/1131. (capacidade de 20
7.1
proposia 13771.031300031170-03 - Fundo Nacional de Salde •
Alinislérin da Saiote - 01)Ve1110 Federal.
PREGÃO PRESENCIAL E' 51211118
Dia immtis
ObiCt0;
VelelltO
piek-up cabine simples, c/ lrasdin 4,14. zero kin, Airalag p/ os
opiptioes da cabine, Freio c/ (A.D.S.1 nas onalro rodas, mudei.° do
alei da contmiação im do ano poçierion jibliN1,1110
anktilancia de
SI laemov3o, iaittam 13771.03000illi170.111 . rondo
Nacional da Sande • Minisiirin da SaCide
GOCUIn0
WW,...illNiaCl.ba..go".hr e na sede. l's i22,1,11.1 rfilledC.S.
93, ce/1111.0.
Jussara-DA. 13 de ahrli de 2013.
.101C1,I5 WEtIER DE SOUZA SILVA
Entoeis°

Este documento pode ser vinificado no endereço dr:irónico lints/Anywin.g.,av lsr's,i,e,,iia'i,l,da ltoi,
I001:11111C1110
eXlign 00032018041700176

3/21118/5iMS

A Condostio Pcionnicole tle Lirinigito da 3p:rd:iria de Saúde
do Munieipio de LIMO {14., inreius
devidamenis notorisatla Nla
Ponaria o' 001/2010 1011111. publico. parv eurdierimema dos
inicrÔNidra. que cai sinialc de quesdenianientros nado hm er ionint
habil para 1,110041,. lira SUSPliNSA a 5C5CãO de 'laca "aia
iccebinktun
ensciONS
1,10111.4111s de precoS e Imbilimçáo
PREOÀ0 PRESENCIAI, - E" 1103/21118ISMS. Tipo: Menor Isr,e
(Rilhai Objeto: CrvirrauiÇiikl de sinprest, especializada em sp viços de
lavanderia linspiialar, CIIVOIVe11110 O ',Wel:SUOU:11EO !Lie mapa; e
ellNaVak flonçAii. fundou., batas de funcionários. campos cirúrgicos
em. guiai. c puíras.). em iodas tos sutis empas. desde atua
:11"
scu remam Cl,, ideal% condiçien de 112111.1“,0Çáll para utcader
demandas t11:0
de urgência. iiimiganein .110 llospind limpar
Novis. provista para o dia 17 de alui' dr. 2019' ás ‘1,11010min.
Infornitnennis ri mova data .11•1111111,MIC`111e.
Lao, de ['Niels, 16 de abril
1013
lIA Sei til. .31.1(1ZA 1)(13 SANTOS
'Negociou
PR17FEITURA 1•111NR.:IMI, 1)E LENÇÓIS
AVISO
Lir:rom:,O)
TomAoA or. PREÇO N' 4/21118
rima público Ima
lisicisào
ii"004/1013,
Mui
'1.113NSIR PREÇO GLOBAL", nu dia 04413121113. ás 9:00,
objelivindo a Contrviação do empresa pilei:Migrada isant si esetvgall
dc parcela leintinesotnic
obau. Outulta Ixeliasporiitu eologrta,
padnito ENDE. Termo iLIC thill113101111,1,Cm 11.MI 43/2014. mi povoado de
R1.1(11À0/111110. ,Q11.1 rural (10 innuiripi,s de Lep:3,3330141, Losteái3.
1011M/20 li
JANDIRA moi iR,N DE I. CHAVES
PreMôrnit
a3 WEL

PA n" 1113/1013.
Si' de empitua Nra presIntati de 5C1'Viçis, ialaines
Itotag3a cie veiculo, automotor lipo caminbouret eabior simples,
plIM liansporie de cilindro de gás medicinal tont grak, ganchos paru
cinta e. roupa inclMável pira carga e descarga, para acontlet
tiessittaks laminais da Seeiclaria de Sonde. Aberitint 118915/2/1111
ás 1/9
3g11.3866 linipicausjuiseironnginailsom,

ricurAs

:‘viso DE SUSPENSÃO

AVISOS DE IACI1'AÇA(1
Pli I3CÃO PRESCNCIAL 5^ 52/21110

cenlavos). Data da ImmoIngaç10 e adjudicação: 1104/201S.
Iluso:nu da 13Ma - RA, IS 'Ir abril de 21113.
IVAN TIIIIIRTINO OLIVEIRA
Preiadio

PRI71;EIT IRA NIUNICIPAL 1)17 LAUla() DE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA 11E PREÇOS N' 5/21110

DA BAHIA
EXTRATO DE °lis:TRATO

N" 73. leivaEcio, 17 ale Aia de 21/18

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAI, E' 28/21113
Republicaôni

habunia, Balsin. 13 de ¡ilidi de 2018.
NAYANNI3 LIMA.
Pereira

A PR:Nikita Municipal cie Itapu:Nu da Unida. Eataila da Babá,
pública a eclebraçio do contrt,to ir 1177201S eom a E:
1:
TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E
SERVIÇOS LIDA - ME. no Valor ginbal: RS 375.300.72 (tressinos ç
setenta e cinco mil irczenles e nave reais c selenia e deis ernlawmI.
Vigência do Contraio: 240 itIll/CMOS e quarenta) dias. 111Arlilmiou da
conluia para os seviçox recuperai/2o de moda, vicinais cuim
tetiapieaageiac regularizaçúa em diversas localidades no Munisipin
ale bagunço da Bahia num mal de 31) Roa Assina laelo Contrai:mie a,
Scialsiir IVAN TIBURTINO OLIVEIRA c pela Coo; atada o Saldam
117RCON1' TRANSPORTE, CONSTRUEDES, PROJEFOS E
Sl3RVIVOS LEDA • ME.

3

PREFEITUI2A klUNICIPAL 1)17 ITAPARICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGA(
) ELETRÔNICO IV' 3-5/11/18 5131.
O- municipio de Embutia atrovis da Secreta, ia 11111111Cipal de
Saúde comunica a aberrara do PregSo Elelninico N" 005-9/2013SR13 para AQUISIÇÃO DE CADEIRAS Dli RODAS, CADEIRA
DE RANHO E MULETAS DESTINADAS AO DISPAITIANIENTO
Dr MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL 1113 SAÚDE, Recehininno das propostas :OS
26/04/2018 do IY/:301: - Abcriora das propostas 26/04/2018 U3119:31111,
Inicio da spoulo de disputa de preços 26/0412010 à5 10:0011. O edital
podei ser adquirido na Sede da Prefritum Municipal ou alraves do
3ite wunvitábuna.bairoorg.br. Lieilaçáo 1113 a' 7I2528. Infounacties
' selos
dc
licitações
ou
Nue&
alo
liciaknevantidediabunakininialdoni.

Seção

PIZI7/7171TUIZA MUNICIPAL 1)E NIACAJUIE)
Av iso 1011 LiciTA(:.ko
PR El1À0 PRESENCIAI. 54 IS12.1113
'hirno tela lira. 110 dia 17/11.1/21113, ás 14:0011, 'ai sede da
Inbinkipal de 11:wainlia, aboiada que tem como ulajcio a
aquisisào
E1111111.11111.11KGÍML,1,4 CadeiliN Aninismo e mimo), p:11.1
O IiOSMO 1:1111(I,11111LII 1/0 IIMIlle11510, :linda de :coado ao. anexos tine
inlegrani o Ediral,
polo sal: 17.11 3254-2126.
Nlactdieba-DA. leda. abill de 21113.
CLAMO IrRANCISiM 110S SANTOS
Piegociui
PI7171:
1711711141\ MUNICIPAL 1)17 MAIQIIIN(Q7117
EXTR,V11) DE 'FERIO° ADEI IVO
1" '1E13010 ADITIVO AO CONXISATO le" 0822017,
REFERENTE A 10MADA 011 PISIOÇOS
00,1i2o17. II
MOINICIPIO DE MA11311INIQUE.11A, pessoa jurídica de diietto
público toleria.. com acde
Alunkipal. silnatla
Fiancisito Alanins
111,
CIII
IIINCIII0

CNP 1

sob

ir. I 3,751.51. unno

teple,2111.111.1e legal, Piarem,
Sr. 41)5111.1N() 1113
SOLIZA PORTO. denominado de agora em Mame
CON1'I1ATAKIE; c de 01111,1 1:1110
M.1 11:4311ENDARIA
/NSULIORIA Et CONSTRUÇÕES 13111A, pessoa juridica
direita purailn. insana ao CN1'.1 sol, 17,114.117/111101-07. ceio
sede na Rua Beija Elos llamado,
20), celsa, CitladC
Tucano-HA, denominada doravante de CONTRATADA, 11o, entre
mi jusios c avençados celebram o prestai', 'ulmo ADITIVO ao
comom, ir 002/1017, picos Oins e nos 11,110, seguinies:
CLASI1 LA PRIM131RA: 110 0114E10. O prescnie
win
escopo de inopinas i! 11.20 de vigéneia do coimo ale il."
032.'2017. rujo ()Ideio g a CLI1111,11i1ÇáO lie tillpre,1 CteCialihld:1
110? Naivico; de cosi:môo das datis de cousIniçáo da cabuim:. da
iira livre, na Proça
34,1mlán, na sede do inuoiripio ilp
lolaiquinigtic•FIA, sonham,/ imo,» tle cenvgnio ;A 02573212015,
celebrado Ciale
Uni7o, :111i1,-éS
Minickno da Agricultura.
Peca:aia: ç i3basiceimenio. pavaaoilo
vignor até a dam 10 de
011111brk, de 201h, Clit1I-00110 illeVt".7 O ,1111,1 37. da dei ik N.aaa.a93
ck
Ikeiim do contata Duma> CL:SUSI/1A
SIP11,1NDA. IlA R,•TimençAaromn oiRlovim m. demais
cláusulas do ponindit adioinieraiivo
o/12/2017. cLAiisotA
IERCI:11(31: nAs insrosicOrs l'IN515. Ficam inani:das as
condiçAes
rotundo mie figa foram abico, deur arliiiso. /3ssini
coniramtk,s,
vsts instioinotio dr aberaçâo ermo:moa em
lias: vias de ima! tem e Conoto uno ao testemunhas minINin
abaixo assinadas. DATA: Maigninique-11A. em 16 de Patty:ui de
2013.
p :i s 2.2.011.2 de 2.1.111:r211:11, que ;mau; ti
tle Chouto:
$113,111:11,1 -

•
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MUNDO

CRISE Venezuela lança dinheiro para
Comprar alimentos
EJ www.atardevormbrimundo

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

LAVA JATO

Aliados ocidentais devem lançar
ofensiva diplomática contra a Síria

Extradição de
empresário é
contestada
em Portugal

estoque de armamento nuclear do pais e colocar pressão sobre a Russia para que
Potenclas do ocidente de. pare de protegero regime de
vem Injetar forças Para Bashar al-Assad de uma In.
ações diplomáticasaposata. vestigaçâo da ONU sobre o
quemilitar realizado contra uso de armas químicas.
O rascunho da resolução
locais de produção de armas
químicas do governo sido. trouxe solicitações à ONU
Eles irão pedir à ONU que paraque reforceas conversas
Inicie uma extensa investi- de paz. aceite o cessar-fogo e
gação sobre o arsenal de ar- 'estabeleça o acesso de ajuda
humanitária a áreas afetamas quimicas do pais.
Emencontrorealizadope- das-0 objetivo mostrar que
los as paises-membros do a intervenção militará pane
Conselho de Segurança, o de ampla estratégia militare
pedido foi para eliminar o politica para extinguir arWEL SERPA
A TARDE SP

mas quimicas da Sina de
uma vez por todas.
A resolução, produzida
por Estados Unidos, Reino
Unido e França, inclui propostas de uma investigação
independente sobre gás tóxico na Sitia, para identificar quem seria responsável
pela sua fabricação.
Completar missão
O Conselhode Segurança está determinado desde novembro a estabelecer um
Mecanismo de investigação
para identificar a reSp011S3-

bilidade por ataques quimicos. e não em determinar se
o ataque de fato ocorreu.
O rascunho da resolução
pede evacuações médicas e
passagem segurade equipes
de primeiros socorros por
todas as áreas da Sitia. Um
cessar-fogo, que foi adotado
em fevereiro, mas nunca
posto em prática, também
deve ser reforçado. O documento '
exige'que Assad e
seu regime iniciem conversas de paz "de forma otimista, COLIStruhea e rent com
dicionamento prévio'
.

ESCÂNDALOS

Primeiro-ministro japonês deve renunciar
Wh SERPA
A TARDE SP
O primeiro-ministro tapones. ShinzoAbe,deve renunciar ao cargo em junho, após
dois escánda/os terem feito
sua popularidadedespencar
no pais e prejudicar a imagem de seu partido para as
eleições do ano que vem.
Asinformaçoes são de um
antigo líder popular da era
do pás-guerra.
tunichiro KoUUIrd. primeiro,mlniaero entre 200] e
2006, afirmou em entrevista

a tuna revida semanal que
Abe se encontra em uma situação perigosa porousa dos
escândalos e sugeriu uma datapara a remincid"Elenãoirá
renunciarquandoa atual sessão parlamentar terminar,
por voltado 20 de junho?".
Documentos
Falando à revista Acra. Boizumi afirmou que Abe pode
prejudicar as chances do partido Liberal Democrata nas
eleiçõesdo préximo verão se
ele se mantiver na liderança
do partido em votação que

MC] rts1114:1004 te MUCO 20 mimo
EISIPOROpeota~Mmeette ératemblaiela lemeipmet.tietecalle
PMPEMPI714 Otke ~menta iseepapposparpait•IMEelteMmetem
M.M.-tent Saca 47 eimet....16.111 mon at Sem MEM
',inflai ers sor °c ora
rime uermsosir
AVISO DE LERMA')
TOINallf PREÇOS Rseltertst, ceolatarittsb de M.a* empem fra eusotas ar sete de Nartnelet Erra ~doa tua Reses Reereas ante
se no~ te &a DaUs Urb. ~e DIC.. Perto SEDEla as IlmÉte
de IblartlAdes Mass PIM GURI Dai de Aba. 03.5.011 a et na tat Ma
da Pura O F.O tisrat. e Ma e• Warp.. ratonas amo a leram
713372224, os muiprisevotoconsWasursorn- arRISOGRUYS411105 Utak
PRESOOdE 00. Galega DE MUÇU°.
Ia Brattelce
pa e....

LEILÃO SOMENTE OMINE 19 IMÓVEIS
FECUP..P.M.W2P.estMie 1..

REM

.....1:113EXACEIREMDCM:01211DE2 .-1,.,.........i...-............•“;,•....
.:,";.

-

.1111MCDP41.M.I.D., .0.10 Mile Mn etles......1.041.513
oFleatMeMit~ Is Ali IP MIO
Umtoteetemenma
itare lateamff.
ettant~ inane
mentooreepetem *mie
rooemorftintrour
*ruo...somou..

deve ocorrer em setembro.
Abe teve sua imagem manchada após acusações de nepotismo, onde afirma-se que
ele ofereceu altos descontos
na venda de terras públicas
para um grupo escolar do
pais que tem ligações com a
sua mulher. Aúne Abe.
Ele tem negado qualquer
má conduta e afirmou que
renunciaria ao cargo de primeiro-ministro se fosse provado que ele ou sua mulher
tiveram qualquer panicipacão na venda do terreno.
O ministro das finanças
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admitiu recentemente ter
adulterado documentos pammmoverreferinciasà Abe
e sua mulher em oficios que
relatama dedsão de oferecer
um desconto de Els%no valor
de avaliação do terreno.
Ele também é acusado de
ter usadosua in uencia para
ajudar um amigoaabriruma
escola vete hilária-acusação
queunradm nega.Porém,na
última semana, surgiu um
documento oficial descrevendo a escola veterinária
como 'um assunto que envolve o primeiro-ministro"
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A enviada dos Estados Unidos à ONU. Nikki Haley. aftrmou que os dois mil soldados
americanos permanecerão
na Siria até que a missão esteja completa. Més passado,
Trurnp surpreendeu a tropa
afirmando que eles voltariam para casa em breve.
O presidente francês, Emmanuel Macroo disse ter
convencido Trump a manter
as tropas no pais por umlon.
go parindo e limitar os ata.
quesrealizadosno ultimarabado apenas a locais dc produção de armas quimiras.

2617 %
é o indica pano qual
despencou o apoio a Abe,
o menor desde que ele
mareia o cargo ern
Segundo pesquisa da TV
Nippon. Um jornal do
pais fala em p%

IMAGEM MANCHADA
Escândalos envolvendo
Abe causaram estrago
na imagem dele,
com eleitores pouco
convencidos pelas
explicações

ERICK TEDESCO
A TARDE SP
Alvo de duas ações no Sim
bito da Operaçãolava lato. o
empresário luso-brasileiro
Raul Schmidt foi detido pela
Policia ludiciáda de Portugal na última sema-feira,13.
após a divulgação do flordão doSupremoTribunal de
Justiça mi) que revoga Ws'
cisão tomada, no último
min de fevereiro. de liberMulo, e deve ser extraditado
em breve ao Brasil, Por ter
adquirido cidadania porm•
guesa. a decisão é criticada
por um gnraa ligado ao Fado, que já apresentou um
babeascorpusque visa a soltura imediata de Schmidt.
De acordo com o habeas
corpusapresentadoà justiça
portuguesa pelos fadistas, a
prisão do empresário luso-brasileiro é 'claramente
ilegal" e cita que viola a lei
e ambas as constituições portuguesa e brasileira.Sch.
midt está detido em uma
unidade prisional anexa ao
prédio-sede da Policia Judiciária, na capital lisboa.
'Trata-se de cidadão por.
urgués de origem, desde o
nascimento (com certidão
emitida desde janeiro de
zoiNe o Brasil nãoextradita
cidadãos brasileiros de origem, não podendo, pois, garantir a reciprocidade exigida (por leir cita o pedido
de habeas corpos,
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