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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 13.717.277/0001-81

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO N°. PP008/2018

OBJETO: Aquisição de materiais didáticos e pedagógicos, conforme
termo de compromisso Plano de Ações Articuladas
PAR N0.
201305079 — FNDE / MEC - Governo Federal.
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 21 de junho 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 21 de junho 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 materiais
didáticos e pedagógicos, conforme termo de compromisso Plano de
Ações Articuladas - PAR N°. 201305079 — FNDE / MEC - Governo
Federal, objetivando atender as demandas da Secretaria Municipal de
Educação 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
sido devidamente atestada a entrega de acordo com as especificações
ajustadas.

I-Praça Maxim° Guedes, 93, Lentro, Jussara-I3a, UhP. 4492b-UOU
Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

4, •

• •

lutara
Prefeitura

JUNTOS CONSTRUINDO CIDADANIA!

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

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: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015 - EQUIPAMENTOS
DE CONSUMO
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.
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
Praça Maxim° Guedes, 93, Uentro, Jussara-ba, 1,b1-'. 4492b-UUU
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Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação), para fins de
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.
5.2.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País;

Praça Maxim° buedes, 93, Lantim, Jussara-Ba, GEP. 4492b-UOU
Fone: (74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

•

4sik

•

Prefeitura _

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

US$
JUNTOS CONSTRUINDO CIDADANIA!

CNPJ 13.717.277/0001-81

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: PP008/2018
Objeto: Aquisição de materiais didáticos e
pedagógicos, conforme termo de compromisso
Plano de Ações Articuladas - PAR No. 201305079 —
FNDE / MEC - Governo Federal.
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE No 01 - PROPOSTA COMERCIAL
- ENVELOPE No 02 — DOCUMENTAÇÃO
6.2. A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta Comercial no
envelope da Documentação acarretará a inabilitação do licitante.
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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;
7.1.7. validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentação.
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.
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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
título, 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
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo MENOR
PREÇO GLOBAL.
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°/o (dez por cento) superior àquela de menor preço.
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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 Global, 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 úteis,
apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação.
8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão
os critérios definidos no § 20, do art. 45, da Lei Federal n.o 8.666/93.
Praça Maxim° buedes, 93, Lentro, Jussara-13a, LER 44925-UUU
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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 ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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
Praça Maxim° buedes, 93, bentro, Jussara-13a, LEP. 4492b-UN
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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. 70 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 da
Secretaria, necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de
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.
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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.o 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 ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
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.
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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 classificatória, 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.
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.
Praça Maxim° Guedes, 93, Uentro, Jussara-Ba, UEP. 4492b-UUU
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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 "b" 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 da
citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo,
ensejar nas sanções cominadas em Lei.
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
Praça Maxim° buedes, 93, Lentro, Jussara-ba, CEP. 4492b-UUC.)
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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 da Secretaria Municipal de Educação 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.
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
Praça Maxim° buedes, 93, Lentro, Jussara-ba, C,EP. 44925-000
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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
(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.
Praça Maxim° Guedes, 93, Lentro, Jussara-Ba, C;EP. 44925-UUU
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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 princípio 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 § 10 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.
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.
Praça Maxim° Guedes, 93, (-entro, Jussara-13a, CEP. 44925-UOU
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17.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Secretaria
Municipal de Educação 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.
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.
Praça Mamam Guedes, 93, (-entro, Jussara-ba,
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Jussara - Bahia, 05 de junho de 2018.

Joeglis
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Silva
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ANEXOI

TERMO DE REFERÊNCIA
EDITAL DE PREGÃO N° PP008/2018

I-'raça Maximo Guedes, 93, Centro, Jussara-ba, CEP. 4492b-OU0
Fone: (74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201305079
EXTRATO DE EXECUÇÃO DO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR
IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO
02- EXERCÍCIO
2013

01- PROGRAMA(S)
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS
3- N° PROCESSO
23400015716201327

5- N.° DO CNPJ
13.717.277/0001-81

4- NOME DA PREFEITURA
PREF MUN DE JUSSARA
7- MUNICÍPIO
JUSSARA

6- ENDEREÇO
PRAÇA MAXIMO GUEDES, 93 93 - CENTRO

8- UF
BA

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)
10- CPF
342.940.665-04

9- NOME
HAILTON MENDES DIAS
DADOS DA OBRA ATENDIDA
ID OBRA
ATENDIDA
19810
,

N° CONVÊNIO/ANO DA OBRA
ATENDIDA

N° PROCESSO DA OBRA
ATENDIDA
23400000857201183

•

SUBAÇÃO
4.4.2.2001

/

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS
SUBAçãO

TIPO

ARP*

PREçO TOTAL
METAS
QUANTITATIVAS UNITáRIO

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

1

R$ 77,43

R$
77,43

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

2

R$ 196,09

R$
392,18

CONJUNTO DOMINó
4.4.2.2001 COM TEXTURA MDF

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

3

R$ 148,89

R$
446,67

CONJUNTO DE
MáQUINA
4.4.2.2001
FOTOGRáFICA PLáSTICO

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

2

R$ 200,40

R$
400,80

CONJUNTO DE JOGO
MATERIAL
,
DE PEçAS SOPRADAS
DIDÁTICO
E SIM
4.4.2.2001
PARA ENCAIXEPEDAGÓGICO
PLáSTICO

2

R$ 313,02

R$
626,04

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

4

R$ 164,54

R$
658,16

TEATRO DE
4.4.2.2001 FANTOCHE MADEIRA
4.4.2.2001

CONJUNTO JOGOS
PROFISSÕES - MDF

CONJUNTO DE
4.4.2.2001 ENCAIXE DE
BLOCOS - MADEIRA
i

TIPO DE
SUBAçãO

CONJUNTO DE
CAMINHãO TIPO

MATERIAL
DIDÁTICO E

R$

PEDAGÓGICO SIM

2

R$ 506,74 1.013,48

CONJUNTO DE
4.4.2.2001 BONECO MENINO
BRANCO - VINIL

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

1

R$ 389,00

R$
389,00

CONJUNTO DE
4.4.2.2001 BONECA MENINA
BRANCA - VINIL

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

1

R$ 389,00

R$
389,00

MATERIAL
CONJUNTO DE
DIDÁTICO
E SIM
BOLAS
DE
VOLLEY
4.4.2.2001
PEDAGÓGICO
VINIL

1

R$ 58,48

R$
58,48

CONJUNTO DE
14.4.2.2001 BOLAS DE
BASQUETE - VINIL

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

1

R$ 67,61

R$
67,61

CONJUNTO DE
4.4.2.2001 BLOCOS LóGICOS MDF
I
ii
CONJUNTO DE
i
I 4.4.2.2001 BERçO PARA
BONECAS - METAL

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

3

R$ 192,73

R$
578,19

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

3

R$ 281,02

R$
843,06

2

R$ 274,71

R$
549,42

1

R$ 442,66

R$
442,66

2

R$ 105,97

R$
211,94

' 4.4.2.2001 CEGONHA PLáSTICO

CONJUNTO DE AVIãO MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
BI-PLANO
4.4.2.2001
PEDAGÓGICO
MADEIRA
,
MATERIAL
CONJUNTO DE
DIDÁTICO E SIM
14.4.2.2001 BONECA BEBê
PEDAGÓGICO
BRANCA - VINIL
1,
MATERIAL
CONJUNTO DE
4.4.2.2001 BOLAS COM GUIZO - DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO
BORRACHA
,
NADE COZINHA 4.4.2.2001
'
MDF

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

1

R$ 200,10

R$
200,10

,
; 4.4.2.2001 FOGãO - MDF

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

1

R$ 154,30

R$
154,30

CONJUNTO PASSA
, 4.4.2.2001
PEçA - MDF

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

3

R$ 105,17

R$
315,51

3

R$ 156,99

R$
470,97

2

R$ 142,30

R$
284,60

5

R$ 53,66

R$
268,30

CONJUNTO JOGO DA MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
MEMóRIA
COM
4.4.2.2001
1,
PEDAGÓGICO
TEXTURA - MDF
MATERIAL
CONJUNTO DE
DIDÁTICO
E SIM
4.4.2.2001 TELEFONE PEDAGÓGICO
PLáSTICO
CONJUNTO DE
QUEBRA - CABEçA
4.4.2.2001
PROGRESSIVO PAPELãO

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

I

CONJUNTO DE
4.4.2.2001 FANTOCHE
FOLCLORE

(,,,,,,
MATERIAL
DIDÁTICO E '''
PEDAGÓGICO

1

R$ 45,59

R$
45,59

MATERIAL
CONJUNTO DE
4.4.2.2001 FANTOCHE ANIMAIS DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO
DOMéSTICOS

1

R$ 38,58

R$
38,58

CONJUNTO DE
MATERIAL
ENCAIXES - CABEçA
DIDÁTICO E SIM
4.4.2.2001
MAMãE E FILHOTES PEDAGÓGICO
PAPELãO

5

R$ 53,66

R$
268,30

CONJUNTO DE
4.4.2.2001 CARRINHO DE
BONECA - METAL

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

2

R$ 319,92

R$
639,84

CONJUNTO DE
CAMINHãO TIPO
4.4.2.2001
CAçAMBA PLáSTICO

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

2

R$ 232,47

R$
464,94

CONJUNTO DE
CAMINHãO TIPO
4.4.2.2001
BOMBEIRO PLáSTICO

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

2

R$ 334,83

R$
669,66

MATERIAL
CONJUNTO DE
4.4.2.2001 CAMINHãO COLETOR DIDÁTICO E SIM
DE LIXO - PLáSTICO PEDAGÓGICO

2

R$ 277,25

R$
554,50

CONJUNTO DE
4.4.2.2001 BONECO MENINO
NEGRO - VINIL

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

1

R$ 389,00

R$
389,00

CONJUNTO DE
4.4.2.2001 BONECA MENINA
NEGRA - VINIL

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

1

R$ 290,00

R$
290,00

CONJUNTO DE
4.4.2.2001 BONECA BEBê
NEGRA - VINIL

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

1

R$ 442,66

RS
442,66

MATERIAL
CONJUNTO DE
4.4.2.2001 BOLAS DE FUTEBOL DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO
- VINIL

20

R$ 72,03

R$
1.440,60

MATERIAL
CONJUNTO DE
DIDÁTICO E SIM
4.4.2.2001
BOLAS - BORRACHA
PEDAGÓGICO

2

R$ 93,90

R$
187,80

CONJUNTO DE
4.4.2.2001 BICHO COM
FILHOTES - TECIDO

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

4

R$ 252,00

R$
1.008,00

CONJUNTO CAIXA
4.4.2.2001 BRINQUEDOTECA MDF

MATERIAL
DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

4

R$ 507,58

R$
2.030,32

MATERIAL
CAVALO DE
DIDÁTICO E SIM
4.4.2.2001
BALANçO - MADEIRA
PEDAGÓGICO

3

R$ 180,80

R$
542,40

,

MATERIAL
SIM
4.4.2.2001 CASINHA DE
BONECA - MADEIRA DIDÁTICO E
,
PEDAGÓGICO

1

R$ 2.045,68

R$
2.045,68

MATERIAL
4.4.2.2001 BANDINHA RÍTMICA DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO

2

R$ 232,82

R$
465,64

MATERIAL
CONJUNTO DE
4.4.2.2001 BOLAS DE FUTEBOL DIDÁTICO E SIM
PEDAGÓGICO
- VINIL

1

R$ 72,03

R$
72,03

TOTAL GERAL

101

R$
20.433,44

R$ 10.501,61

,
11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
MêS FINAL:
11/2018

MêS INICIAL:
12/2013

•
•
•
•

EMPENHOS
SUBAÇãO

NúMERO

4.4.2.2001

2013NE689202

VALOR
R$ 20.255,91

R$ 20.255,91 ;..

TOTAL EMPENHO
12 ETAPAS OU FASES (SE HOUVER)
COMPLEMENTOS ORÇAMENTáRIOS
ANO

COMPLEMENTO
ORÇAMENTáRIO

ADQUIRIR, POR MEIO DE ASSISTêNCIA FINANCEIRA DO
2013
4.4.2.2001 FNDE/MEC, BRINQUEDOS DIDáTICOS PARA AS ESCOLAS
DE EDUCAçãO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

177,53

LOCAL

NOME DA SUBAÇãO

TOTAL COMPLEMENTOS ORÇAMENTáRIOS

R$ 177,53

(*) ITEM A SER ADQUIRIDO POR ADESãO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE

Considerando o que dispõe a LEI N° 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e a Resolução/CD/FNDE N°
14/2012, a Prefeitura Municipal de JUSSARA compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de
Ações Articuladas — PAR, conforme extrato supra e com as condicionantes a seguir estabelecidas:

I — Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços discriminados acima, objeto deste
Termo de Compromisso, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas — PAR, elaborado e
aprovado.

II — Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas pelo FNDE para execução
do PAR e das demais ações financiadas.

III - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento das
ações pactuadas neste Termo de Compromisso e dentro do cronograma de execução estabelecido.

IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivament,e no cumprimento do
objeto pactuado, responsabilizando-se para que a movimentação dos recursos ocorra somente para o
pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a
movimentação realizar-se, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a
titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos
realizados pelo município, sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto n°7.507/2011.

V - Incluir no orçamento anual do município os recursos recebidos para execução do objeto deste Termo de
Compromisso, nos termos estabelecidos no § 1°, do art. 6°, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

VI - Providenciar a regularização da referida conta corrente na agência indicada, procedendo à entrega e à
chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes,
outorgando ao FNDE/MEC a condição de, sempre que necessário, obter junto ao banco os saldos e extratos
da referida conta, inclusive os das aplicações financeiras, bem como o direito de solicitar seu encerramento,
bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos estipulados nos artigos 12, § 4° e 13 da Resolução
CD/FNDE N° 14/2012.

VII - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de
forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu favor.

VIII - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua finalidade, obrigatoriamente em
caderneta de poupança, aberta especificamente para o Programa, quando a previsão de seu uso for igual ou
superior a um mês; ou aplicá-los em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado
aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês.
Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta corrente, na qual os
recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança,
cuja aplicação dar-se-á mediante vinculação do correspondente número de operação à conta já existente.

IX - Destinar os rendimentos das aplicações financeiras, após aprovação do FNDE, exclusivamente às ações
do presente Termo de Compromisso, incluindo-os nas mesmas condições de prestação de contas exigidas
para os recursos transferidos, devendo tais rendimentos ser obrigatoriamente computados a crédito da conta
corrente específica;

X - Assumir a responsabilidade de efetuar as aquisições descritas no presente Termo de Compromisso, por adesão às Atas de Registros de Preços do FNDE,
quando houver, e, na ausência destas, realizar licitações para as contratações necessárias à execução das ações delineadas no PAR aprovado, obedecendo
à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estando ciente que o aceite a este termo de compromisso gera automaticamente adesão às atas de registro de
preços da autarquia para os itens contemplados neste instrumento.

XI — Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes,
discriminados no Plano de Ações Articuladas e adquiridos com recursos federais, sob pena de, não o fazendo,
arcar com a restituição financeira do motante correspondente, inclusive pela instauração de Tomada de
Contas Especial (TCE) caso necessário.

XII - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do governo federal e do FNDE em toda e qualquer
ação, promocional ou não, relacionada com a execução das ações pactuadas no cronograma estabelecido
neste Termo de Compromisso, respeitando as orientações relativas a condutas a serem adotadas no período
eleitoral.

XIII - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Termo
de Compromisso, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos.

XIV - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, com a identificação do
FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de Compromisso, bem como arquivar as vias originais em sua
sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de
contas referidos no Capítulo VI, da Resolução CD/FNDE N° 14/2012.

XV - Permitir o livre acesso aos órgãos de controle e ao FNDE a todos os atos administrativos e aos registros
dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado.

XVI — Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente
constituído(s) a via original de todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos
recursos transferidos.

XVII - Prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo
FNDE/MEC, por órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas
da União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim.

XVIII - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e
transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da
Constituição Federal.

XIX - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas condições estipuladas na
Resolução CD/FNDE N° 14/2012.

XX - Manter em seu poder, à disposição do FNDE/MEC, dos órgãos de controle interno e externo e do
Ministério Público, os comprovantes das despesas efetuadas à conta do programa, pelo prazo de 20 (vinte)
anos, contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) a que se refere o exercício do repasse dos recursos, a qual será divulgada no sítio eletrônico
www.fnde.gov.br.

XXI - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de
eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de
Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente
Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária
arrecadadora.

XXII - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso.

Declaro, em complementação, que o ente federado cumpre com as exigências do art. 169 da Constituição
Federal, que trata dos limites de despesa com pessoal e que os recursos próprios de responsabilidade do ente
federado estão assegurados, conforme a Lei Orçamentária Municipal.

Brasília/DF, 09 de MAIO de 2018.

HAILTON MENDES DIAS
PREF MUN DE JUSSARA
VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO
Validado por GLÁDISTON RIBEIRO GOMES - CPF: 822.956.975-49 em 11/05/2018 10:10:51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 13.717.277/0001-81

ANEXOU
MODELO DE CREDENCIAL
EDITAL DE PREGÃO N° PP008/2018

(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 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).

Praça Maximo Guedes, 93, Lentro, Jussara-13a, C.,EP. 4492b-ON
Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 13.717.277/0001-81
ANEXOIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO N° PP008/2018

(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
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 Maximo Guedes, 93, C:entro, Jussara-13a, C,E1-'. 44925-OUU
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
ANEXOIV

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
EDITAL DE PREGÃO N° PP008/2018
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.° PP008/2018, estamos
apresentando proposta para fornecimento de
, para a Prefeitura
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;
- o portador desta carta Sr.
, R.G.
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 de identidade do declarante)

Praça Maxim° buedes, 93, (-entro, Jussara-I3a, C,EP. 44925-000
Fone:(74) 3647-1 029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br
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CNPJ 13.717.277/0001-81

ANEXOIV
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO N° PP008/2018
Lote XXX
Rem
Especificação

Quantidade

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

Especificação

Quantidade

04
Item

Especificação

Quantidade

Preço unitário

Preço total

Especificação

Quantidade

Preço unitário

Preço total

Especificação

Quantidade

Preço unitário

Preço total

05
Item
06
Item
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 Guedes, 93, Centro, Jussara-ba, LEP. 44925-000
Fone:(74) 3647-1 029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br
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'

CNPJ 13.717.277/0001-81

ANEXOV
MINUTA DE CONTRATO
EDITAL DE PREGÃO N° PP008/2018

O Município de Jussara, pessoa jurídica de direito público
interno,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Hailton
Mendes Dias, doravante denominado CONTRATANTE, e,
do outro lado, a
, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
.
/00estabelecida à Rua
, n2
, Edifício
, no Município de
através
de
seu
Sócio-Gerente,
, portador de cédula de identidade n2
SSP/BA e CPF
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.°
PP008/2018, 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
materiais didáticos e pedagógicos, conforme termo de compromisso Plano de Ações
Articuladas - PAR N°. 201305079 — FNDE / MEC - Governo Federal, cuja descrição
detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do processo
licitatório na modalidade Pregão n.° PP008/2018.
Parágrafo único. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da
CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão n.° PP008/2018, passam a
fazer parte integrante deste instrumento contratual independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA
DOS PRAZOS

Praça Maxim° Guedes, 93, (-entro, Jussara-ba, LEP. 44925-001)
Fone: (74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br
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Este instrumento vigorará pelo prazo de
(
) meses, a contar de sua assinatura,
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:
I- 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.
§ /2. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2-°. 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, Lentro, Jussara-Ba, LEI". 44925-000
Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br
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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.° PP008/2018.
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.° PP008/2018.
Praça Maxim° Guedes, 93, Lentro, Jussara-ba, LEF'. 4492b-UUU
Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

•
Prefeitura

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

JUNTOS CONSTRUINDO CIDADANIA!

CNPJ 13.717.277/0001-81

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, 93, (-entro, Jussara-I3a, CEP. 44925-000
Fone: (74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N"3/2018
O Município de Jaborandi - Estado da Bahia. torna público
que nos termos da Lei n." 8.666/93 e alterações, fará realizar licitação
para contratação de empresa para Execução dos Serviços na
Construção da I" etapa Terminal Rodoviário na sede deste município,
839607/2016, abertura no dia 25/06/2018
nos termos do convênio
às 9hs0Ornin. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura,
na Av. Francisco Moreira Alves, Cl, Centro. Informações: (77)
demais
atos
3683.2138/2212,
www.ba.portaldatransparencia.com.br/prefeiturajaborandi.

e

Jaborandi - Bailia, 5 de junho de 2018.
JAIME BATISTA DE AZEVEDO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÕES PRESENCIAIS
Pregão Presencial n°. 031/2018. Objeto: contratação de
empresa do Ramo, para o fornecimento de hospedagens na sede
município de Jaguaquara. Dia: 18/06/2018, às 08:00 h. Pregão
Presencial n" 032/2018. Objeto: Contrafação de empresa para
prestação de serviços de publicidade para divulgação dos atos e notas
c entrevistas do Executivo Municipal e Secretarias Municipais do
Município de Jaguaquara, através de serviço de som de rua com
cobertura na sede do município. Dia: 18/06/2018, às 09:006. Pregão
Presencial a". 033/2018, Objeto: contratado de empresa do Ramo,
para o fornecimento de fogos. Dia: 18/06/2018, às 10:00 Is. Pregão
Presencial rf. 034/2010. Objetos contratação de empresa do Ramo,
para o fornecimento de alimentação, para a manutenção das
atividades das Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito. Dia:
18/06/2018, às 11:00 Ir Pregão Presencial 11". 035/2018. Objeto:
contratação de empresa do Ramo, para o fornecimento de fardamento,
para a manutenção das atividades das Secretarias Municipais e
Gabinete do Prefeito. Dia: 18/06/2010, às 14:00 h. Todos ocorrerão
na sala de reuniões da Prefeitura de Jaguaquara-BA, sito à Praça J. J.
Seabra. n" 172, Centro, CEP: 45345-000. Os Editais encontram-se
publicados na integra no site: www.jaguaquara.ba.govbrInfonnações:
Tel.(73)3534-0550, por e-mail: licita jaguaquara@hotmail.com.
MÁRCIO 11 ERBET ROCHA PINHEIRO
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Coloram n" 210/2018 - PP 023/2018 Contratante: FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE LAPÃO. Contratado: ST COMERCIO
E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, CNPJ
09,461.437/0001-05. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais
permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde através
de recurso de emenda parlamentar, conforme proposta número
11339.813000/1170-05-ENS/MS. Valor: RS9.520,00 (nove uri'
quinhentos e vinte reais). Vigência: 28/05/2018 a 26/08/2018.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n" 211/2018- PP 023/2018 Contratante: FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚD
E
DE LAPÃO. Contratado: BASE
MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LIDA CNPJ n"
07.580.167/0001-18. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais
permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde através
de recurso de emenda parlamentar, conforme proposta número
11339.813000/1170-05-ENS0v1S. Valor: RS 3.500.00 (três mil e
quinhentos reais). Vigência: 28/05/2010 a 26/08/2018.

Contrato n" 212/2018 - PP 023/2018 Contratante: FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAPÃO. Contratado: KAYAMA DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP CNPJ n°
07.228.290/0001-74. Objeto: Aquisição de equipamentos c materiais
permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde através
de recurso de emenda parlamentar, conforme proposta número
11339.813000/1170-05-FNS/MS. Valor: RS100.000.00 (cens nsil
reais). Vigência: 28/05/2018 a 26/08/2018.
EXTRATO DE CONTRATO
Corstrato rr" 213/2018 - PP 023/2010 Contratante: FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAPÀO. Contratado: JOANICE REIS
RIOS EPP, CNPJ n" 06.370.558/0001-45. Objeto: Aquisição de
equipamentos e materiais permanente paro Unidade de Atenção
Especializada em Saúde através de recurso de emenda parlamentar,
conforme proposta número 11339.813000/1170-05-FNS/MS. Valor:
R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Vigência: 28/05/2018 a
26'08/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL IN" 28/2018

EXTRATO ADITAMENTO N° 037-A/2018

AO CONTRATO N". 283/2012 Contratada: CONSTRUTORA
PP 28/18. Menor preço por item. Objeto: Aquisição de
FRANCO ARAÚJO, CNPJ: n° 04.954.329/0001-42. Contratante:
equipamentos odontológicos, conforme Tentara de Compromisso de II°
Município de Lauro de Freitas. Processo Administrative: 05436/2018.
2918351712181814653, firmados entre a Prefeitura Municipal de
Objeto do Contrato: Contrato mie tem por objeto a Contratado de
João Dourado c o Ministério da Saúde. DIA 20/06,18 as Ilh. Edital
Empresa para Execução de Obras e Serviços de Esgotamento
DO
com Recursos Provenientes do Contrato n". 350.965http://www.doegedsisteinas.corn.brl'ortalMunicipio/ba/projoaodouradothc 'EME1,1- Loteamento Quintas do Picuaia - PAC 11/0GU informações adicionais com o Setor de Licitações. pelo 74 36681306
Caixa/Ministério das Cidades. Objeto do Aditamento: Prorrogação de
ou licitacao@joaodourado.ba.gov.br;
prazo por mais 77 (setenta c sete) dias, conforme justificativa
constante no Processo Administrativo n" 05436/2018 e em
João Dourado,13A, 5 de junho de 20148.
atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
DAN1ELY ARAGAO SOUSA
Data da Assinatura: 14 de Abril de 2018. Moetna Isabel Passos
Pregoeira
Gramacho.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 8/2018
PP 08/18. Dia 21 de junho de 2018 as 911. Objetos Aquisição
de materiais didáticos e pedagógicos, conforme termo de
compromisso Plano de Ações Articuladas - PAR N. 201305079 FINDE í MEC - Governo Federal, O edital c seus elementos
constitutivos no www.jussarala.gov.br e na sede. Pç Máximo
Guedes, 93, Centro.
Jussara/BA. 5 de junho de 2018.
JOEGL1S WEBER DE SOUZA SILVA
l'regociro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 2/2018
A Prefeitura Municipal realizará dia 18/06/2018, conforme
especificações de cada EDITAL que está à disposição riu sua
sede. das 08:00 às 13:00 horas: CHAMADA PÚBLICA N".
002/2018, às 09:00 h para aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE.
Jussiape, 5 de Junho de 2018.
ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
Presidente da CPL

RESUIZADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 7/2018
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia, devidamente autorizada pela
Portaria N" 003/2018, torna público para conhecimento dos
interessados o JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO da TOMADA
DE PREÇOS - N" 007/2018. Tipo: Menor Preço Global, na forma
de Execução Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por
Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para
Execução das Obras dos Projetos do MEC/FNDE do PAR - Plano
de Ações Articuladas - PROINFÂNC1A - Espaço Educativo
Infantil Tipo C - FNDE, Cornplementação das Obras da Creche da
Av. Fortaleza, no Bairro bingo, no Município de Lauro de Freitas
- Bahia. Conforme Planilhas, Termo de Referéncia, Especificações
Técnicas e Projetos em CD anexo ao Edital. Requisitado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura. Com base na análise
documental e análise dos Pareceres Técnicos conclusivos
emanados do Técnico Contábil da Secretaria Municipal de
Adrninistração e a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de
Infraestrutura restou HABILITADA a empresa (Isoles Construtora
Ltda., e INABILITADAS as empresas LSM Empreendimentos
Ltda. - ME., e PI Construções e Terraplanagens Ltda. O inteiro
teor do Parecer Técnico e Parecer Contábil encontram-se a
disposição dos interessados na Comissão Permanente de
Licitação.
Lauro de Freitas, 5 de junho de 2018.
LUCIANA BRITO BISPO NASCIMENTO
Presidente da Comissão de Licitação

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.brrnutenticidadeshrinl,
pelo código 053020180606-00194

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICINIO DE
ALMEIDA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE l'REÇO N° 1/2018
O l'refcito Municipal, no uso de suas atribuições legais, c
tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades das Leis
n.° n° 8.666/93 c a com as alterações da Lei 8.883/1994 anule o
Edital de TOMADA DE PREÇO N" 001/2018 ADJUDICA o objeto
desta Licitação a Pavimentação em Asfalto C.B.U.Q nos Bairros
Gerais e Potosi, Sede, do Município de Lieinio de Almeida. Sendo:
4.352,24m3 das Ruas: Praça Baleeiros, Frente Alegre e Milton
Duarte, no Bairro Gerais. fl 11.683,93nr' das Roas: Praça António
Campos 2, Praça Antônio Campos 3, Francisco Bezerra, Joaquim de
Souza Lobo, Neormisio Mascarenhas de Souza, Pedro Bezerra
Gomes, Adelino Rodrivates da Silva, Oswaldo Cruz, 1" Tu. Silva
Jardim, 2" TV. Silva Jardim, S.ta Silveira Santos e Sebastião dos
Santos Pereira, isa Bairro Potosi. no I3airro Potosi. conforme
detalhado no Plano de Trabalho. Sendo vencedora a Licitante:
SE VIA CONSTRUTORA LTDA com o valor de R$ 994.623,04
(novecentos e noventa e quatro mil seiscentos e vinte c três reais e
quatro centavos).
Licinio de Morrida - Bahia, 4 de Junho de 2018.
FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO DOURADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA

N" 107, quarla-fcira, 6 dc junho de 2018

AVISO DF; HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 1/2018
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições
legais, c rendo em VIStil que foram eurnpridas todas as formalidades
da Lei no 3.666/93, com as modificações introduzidas pela n"
8.883/1994. que regulamenta no âmbito do Município a Modalidade
de Licitação - Tomada de Preço, ante o Edital de TOMADA DE
PREÇO NI" 00112018. Constitui objeto desta Licitação a
Pavimentação crua Asfalto C.B.U.Q nos Bairros Gerais e Potosi, Sede,
do Município de Lidnio de Almeida. Sendo: 4.352.241n' das Ruas:
Praça Baleeiros, Frente Alegre e Mill(111 Duarte, no Bairro Gerais. E
11.683,930 das Ruas: Praça Antônio Campos 2. Praça Antônio
Campos 3. Francisco Bezerra, Joaquim de Souza Lobo, Neormisio
Mascarenhas de Souza, Pedro Bezerra Gomes, Adelino Rodrigues da
Silva, Oswaldo Cruz, I" Tu'. Silva Jardim, 2" Tv. Silva Jardins, Santa
Silveira Santos e Sebastião dos Santos Pereira. no Bairro Potosi. no
Bairro Potosi.", conforme detallsado no Piano de Trabalho. E
atentando ao julgamento da Assessoria Jurídica e da Cornissão de
Licitação. O Prefeito Municipal HOMOLOGA o processo lieitatõrio.
Sendo vencedora a licitante St/VIA CONSTRUTORA LTDA com o
valor de R$ 994.623,04 (novecentos e noventa e quatro mil seiscentos
e vinte e trés reais e quatro centavos),
LiCilli0 de Almeida - Bailia. 4 de Junho de 2018.
FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
EXTRATO DE CONTRATO N" DLC184/2018
MOI/ALIDADE LicrrATÓRIA: TOMADA DE PREÇO N"
001/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
LICINIO
DE
ALMEIDA.
CNPJ:
I 4.108.286/0001-38
CONTRATADO: SI/VIA CONSTRUTORA LTDA CNPJ na"
18.288.923/0001-56. OBJETO: Pavimentação em Asfalto C.B.U.Q
nos Bairros Gerais c Potosi. Sede, do Município de Licinio de
Almeida. Sendo: 4.352,24m' das Ruas: Praça Baleeiros, Frente
Alegre e Mil1011 Duarte. no Bairro Gerais. E 11.683,93. das Ruas:
Praça Antônio Campos 2, Pfilça Antônio Campos 3, Francisco
Beirai'. Joaquim de Souza Lobo, Neonnisio Mascarenhas de Souza.
Pedro Bezerra Gomes, Adelino Rodrigues da Silva, Oswaldo Cruz. l'
TV. Silva Jardim, 2' TV. Silva Jardim, Santa Silveira Santos e
Sebastião dos Santos Pereira. no Bairro Potosi. no Bairro Potosi.",
conforme detalhado no Plano de Trabalho. VALOR TOTAL: R$
994.623,04 (novecentos c noventa c quatro mil seiscentos e vinte e
trés reais e quatro centavos). VIGENCIA: 360 (trezentos c sessenta)
dias, ASSINATURA: 04/06/2018,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
CNPJ 33.919.960'0001-09
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 1/2018
A Prefeitura Municipal de Madre de Deus comunica aos
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços
001/2018 no dia 25/06/2018 às 09:00horas. OBJETO: Contratação
de empresa tle engenharia para construção da cobertura da quadra da
Escola Municipal de Maria Guarda e da Escola Municipal Dejair Maria
Pinheiro no Município de Madre de Deus - Bahia, conforme
especificações contidas no anexo I do edital. Local: na Avenida Rodolfo
de Queiroz Filho, 55, Centro, CEP.: 42.600-000, Madre de Deus-Bahia,
na sala de Reuniões da CPL. EDITAL: Disponível: Através do e-rnail:
cpl.sesubroutlook.com. Madre de Deus-Bahia, 05 de junho de 2018.
NADSON MURILO FRAGA NOGUEIRA
Presidente da Comissão Setorial Permanente de
Licitação

Documento assinado digitalmente conforme 1),IP n" 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestruntra de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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SÃO PAULO Juiza condena Líder da
Máfia do ISS a 6o anos de prisão

g
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ZIRA Vírus chegou ao Brasil entre 2015 e 2016 e a queda
começou a ficar mais acentuada a partir de abril de 2016

Circulação do vírus
reduziu número
de nascimentos

Zika é uma doença causada por vírus transmitido por mosquitos da espécie Aedes

MAGICA SANTANA
A TARDE SP
Estudo publicado no "Proceedings of the National Academy of Scientes" (PNAS) revela que a chegada do vírus
da zika entre 2005 e 2016 pode
terocaslonado uma queda no
número de nascimentos no
Brasil. Nesse período, o País
teve 119.095 nascimentos a
menos que o esperado. A pesquisa foi realizada a partir de
análise do banco de dados
brasileiro a partir de setembro de 2015. Segundo o balanço, a queda começou aficar mais acentuada a partir
de abril de 2016 (uma diminuição de 0,05).
Zika é uma doença causada
por =vírus transmitido pelo mosquito Aedes (incluindo
o Ardes aegypti e o Aedes albopictus), também transmissores de dengue e chikungunya. Dentre os sintomas estão
manchas pelo corpo, coceira,

febre, conjuntivite e dor nas
articulações. Estudos identificaram que o vírus zika pode
prejudicar a gravidez, sendo
capaz de atingir a placenta, o
líquido amniótico e o bebê,
causando malformações neurológicas, como a microcefalia (o bebê com a cabeça menor que o padrão).
Isso levou a Organização
Mundial da Saúde (OMS) a
recomendar que casais que
moram em regiões onde haja zika levassem em consideração a possibilidade de
adiar a gravidez.
Mas ressalta que nem toda grávida que teve zika terá
um bebê com malformação.
Apesar de a pesquisa não ter
estudado especificamente a
influência do zika, pesquisadores acreditam que a epidemia e sua divulgação influenciaram na queda do
número de nascimentos. "O
adiamento da gravidez e um
aumento no número de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PR6s6NCLaL 014,2011.6. Nem Comretaçáo de amorada paro forneeimme de
fardamentos. ern 18/1/6/2018. 0911.por rnenor preço sor Iene, a te regue %Severa% %

50100 -Pr. Lanam% Júnior. n. Pa. Ponta linemSallo, %mo

hopramnseare50asspeleitnembe.9%berlicitseeee outras inlermarbes na sede 80 %Peta%
06 50000 -u000510,5000,teorone L73, 3,314172, das Oto às 17o. Iteus-Eleoia. 05 de
hm% de 10%. Gabbro Lasse de Santana. Pregoe% Onekal,

abortos podem ter contribuído", relatam os autores
no estudo. "Também é provável que tenha ocorrido um
aumento nos abortos seguros, ainda que seletivos por
status socioeconómico".
Análise identifica outros
pontos que podem ter levado a essa queda. Um levantamento brasileiro (30 de
março e 3 de junho de 2016)
mostra que IS% a mais de
mulheres passaram a utilizar contraceptivos no Nordeste. A crise económica é
um outro fator que pode afetar a decisão de ter filhos.
O estudo foi iniciado por
Márcia Castro, da Universidade de Ha rvard. Pesquisadores,
incluindo brasileiros, participaram do trabalho, como Lucas Carvalho (Universidade
Federal de MG), Cesar Victora
(Universidade Federal de Pelotas), Giovanny França (Ministério da Saúde no Brasil) e
Qiuyi Han (Harvard).

MINAS GERAIS

Onda de
ataques
a ônibus
continua

tosoe. Lura Daeo mia% Pres.Areke.

Nota
Em nota conjunta, as secretarias de Segurança Pública,
Administração Prisional, PM,
Policia Civil e Bombeiros dizem o Estado "está empenhado na resolução e no esclarecimento das motivações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

55 021,0. Objete 070l01350 ele 11 (um) ventre, 000 ambulância simpleS rompe% h%
A, are SM Dia 18/06/18 as 93011 /// PP SRP 14/16, 03010: Aquisiçáo de AMAMOS e
Equipamentos de Interesse da Secretaria de Educaçào. Dia 18/0G/18 00 /00 Edital e aPar.
maçóes aeb eaboornegmailoom CabaceiraS do Paraguaçu/Ba, 06/05/18. %cilha Cdstina
clos Santos Dispo. Pregoeira,

PP 08/18, Dia 21 de junho de 2018 as 911. Objeto: Aquislçâo de mandais didáticos e
pee/005000, Contorno termo de compromisSO nano de %nes Artimedas • PAR N".
201305079 - %IDE / MEC - Governo Federal 0 edital e seus elementos 00,00100000 00
wavrjussaraba.sov.br e na sede, Pç &ladroo Guedes, 93. Cenlro, Jussara/BA. 051008.
Joeglis Weber 06 00050 Silva. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
AVISO DE LICITAÇA0
O %MCI?. 00 MONTE 5.100 torna 010600 5,, raiá 0400 10005.1 nom00010000 Cencarencla %%a

na 007011- centrarem de edeesa de elearrada
ord da constmie
CRECHE -ESCOA- TIPO] -PPOWANCP -Anlen Pad% de Engenheira ...Sean- remes% pelo
Funde Nadem de Derneernere da Elege-FIM %atendem.% ao Municiai. Mode Sado, no%
ON7r2018. as ne
EM %pontas. sede da NOM& Wide' de 00600 0000 das 08.11 1 %ah.
momo% planemo (75) 3275-1124. Monte Saro-% %/Mele.
MOD. 511110., 05 de junho de 20141
lup tares dm Santos Souza . %dorme Coes% de Ireasefe

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
PP 07,18. M.e peco por dem. 018eto Apulsiçâo de 01 veiculo, Iro ~Boda eretas amoreira°
AI% In, Termo %Certames° 293170171222164370, ente a Grelam e o Mrislmo da Sande
Dia 1980818 às 930h. EdiaiNSVPwAvjernbrasdag.br/diatoficialturoneerranovaleitacoes, Info
0 e5000 nee is 32382061/2%2 MI Cepe01rntn02oullook.com. Terra Nova/Ba, 06/05.1113.
Jose Lauro Ferreira dos Santos, 9r0006,0. /ii/ TP 04,100.010,01 Valor Global. Objeto:
linakesào de Consterna° de uma Cobertura de Orne% Escolar na Rua Professora [nina
Amparo Jacu. Te:mo de Cornmomneo PAC201930/2013, com recursos do RIDE e Próprias, devera, ser exeD.adOs pala Mora Contratada em /0001 obenàncra às prescriçées
da ABNT - Associaçáo Brasileira de Normas Técnicas. Dia 22/06/18 às 9:30h. Edital no
fillaAverw.ipmbrasil.org.bridlarlooticialMarprnteerartovarlicilacoes. inforrnaçbes pelo 75
32382061/2002 ou 003elamtn02(Goult000.Con, Terra 0005r134, 29/05/18. José Latam
Ferre% dos Santos. Presidente eI CPL.
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PREPEMJRA MUNICIPAL DE ITAPICURU-BA
9310005 LICITAÇÃO

'Areiem de Itamounr8A Ia saber que reale% eitaçâo na modalidade Pregdo Plt5C0Clal n' 041/18
/005,000005,20505, equipamentos odontalkka Dora 0 0O5/5'00 de 2516.0 e0,1055e será rea,rado
o dia 13/0512018. às 0930, Redrado de alei no enodo reklo ...Dal e %els Inlormasóes pelo
elabore (75) 3430.215S/2385.205001 Bati% dos Santos -5,090,20 MUI,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÉ
AVISO 00 001010000 DE JULGAMENTO GE RECURSO E COMUNICADO DE NOVA 11510 DE
ABERTURA DE ENVELOPE PROPOSTA FINANCE/RA.
Comissào liebçâo de 1500,15 00 00000 ,00 %passados sue es Penses %mos% Mas eapesas %memora Sedeeste UM e COM. Compete UM. 190000 RN. n"CO2.8. Yocesso
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menor, mepprie-se a Mose. Cem% de 180500. wenn 00000500 00 uso No. do Murei% e
erma de mseeetso poema° %ninarem. Peh espero. fica Coimado o oradme da 07 de urro de 2D111.
,sen ruas, rnlluçm da scares merca de %rua de melem oreesta Medem. 0510204.eÀ 050, imbe
de 2011,10%0 CAI. Pus.. da C.
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PREFEITURA MUNICIPAL DIAS D'AVILA

MIMO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL '0' 0900008
A Rerelmra MunIeloal de Dias 000/1.1 torna separo, que reakari no Ma 19/0%013. às 10b, Ni Sala cla
Comlssào Permanente de Uortaçâo GDPELL a liMaçâo na modalidade Pregoo PreseneIN • 00 03812018,
ne objeta e Contrarsçan ã onansa esoeciakarla
sesiços para reaincào dr 0000010. Ff..
0,100110 9 ofpanizaçie aos kslejos .kninos 2010. Os interessados poderio obter Inlormaçdes
Edel no Site da Prertura (ww.dIsrlarnaba.pov.N) bem corno, na sala da COM010 Peurflenonle de
lidlaçâo (00001) - Prefeitura Mudo.. de fiai .olts, stuada na Praça dos ires Poderes. 00:50 Lese
Ribeiro, 010- 0:00 cravih. Tel. n°, (71)3648.3503. Dias d'Avila. 05 0090/o de 2018 - Mateus ribeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL
ANISO DE LiertaçÃO CONCORREMO% %PLICA 112/18. %Re sentes eem %%menOs a per..
DOO ern dirtnas 11410. Dia 1 VOOU asso. 000/o. sede, R Dr. Net Neçaim 103. Coam %meçam
0+00 pcnoleinoaesteeratipam.
04/061115.0,00 Reman
Alineda to Soma. Presidem
CPL, HM 00 60/0 Objete: tome.% Os materal edoneleolco.
200518 06,00 Edaal na sede.
Dr. Ne. Pereiro 103. Cm% Mlerneems ele prnollodaceeelearnallom.
000/l8.
0.110,0 50,, Conoten. %gorra. /1/.8/ HOMOLOGAÇÃO: iremoicoa resulado do PP 12/18. ONero.
Meça, de um Mo de est.. coado% 1000542014, e de havendo Marposkáo de recurso coesa as
%cabes da empoeira Asa a %pesa. Sorno 5.0 CNP, 34.151.100,0057.93. vencedora cern Valer eflui
05 555,05 05
Proceda à lorm4Idades.Candeal9a.0604/18. Evence temei. Pateie. NfLIADA.01cASSo: Tendo ern dal a raleasse PP 12/1e. reendo 411 05/04Re as 191,
ofn
taba malfira, cemento 505554.2014, e na 00,0104111011203510 5 nauta, ka 9 empresa. Sm% S/A
CNN M.1518000057.95. vencedora cem o Vala Doba RA 055,000000 Candearla. 050518 tueltme
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JORNAL ATAROE
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se Ai por cada too mil habitantes.
O aumento dos homicídios ocorreu em um período
em que o Brasil se transformou em uma potência entre
os mercados emergentes, e
depois afundou economicamente. Os estados do norte e
nordeste do pais lideram a
estatística.
Entre os que tiveram uma
maior taxa por cada too mil
habitantes estão Sergipe
(64,7), Alagoas (54,2), Rio
Grande do Norte (53,4), Pará
(50,8), Amapá (48,7),Pernambuco (47,3) e Bahia (46,9). A
taxa do Rio Grande do Norte
representa um aumento de
057%, COM 1.854 pessoas assassinadas em 2016, lá a taxa
da Bahia subiu quase 98% em
uma década.
Por outro lado, São Paulo,
a maior cidade e motor econômico do país, registrou
uma forte queda nas mortes
violentas. De 8.377 homicídios em zoo6, caiu para
4.870 em 2016, uma redução
de quase 47%.

da média
nacional, com
36,4/100 mil
habitantes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAI
PP SRP DIVO 50000r001 %gr 023000 0 00052016000 e nue% premies dermes ao amolai lar.
deralMenor peco Mo% per km. Do IMOS as UR 0000/o Intp%vueardadrapoere lateaopneml
moem nedros 06/06/18. %em Ma Tu.. 10500000.1v %VOCAÇÃO DE UCIRÇAD. Tona Mesa

001150 DE REVOGAÇAO: PP SRP 26,18. PA 30/18, 00/elo: amelçâo de modas da arenas orna.
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CO 056 fie eSVOSADA a licitação em epigr.. ao, r
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Rio de laneno, Brasil

A taxa no Rio
está acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS
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Brasil teve mais de 500 mil
assassinatos em 10 anos

Mais de meio milhão de as850a01'80 Conteúdo
sassinatos foram registraMais nove ónibus foram dos entre 2006 e 2016 no
queimados entre a noite de Brasil, que pela primeira vez
segunda-feira, 4, e a madru- em sua história ultrapassou
gada de ontem no sul de Mi- a taxa de 30 homicídios por
nas e no Triángulo. Uma via- DOO mil habitantes neste últura da Secretaria de Admi- timo ano, segundo um esnistração Prisional (Seap) tudo divulgado ontem.
também foi queimada É o
Em 2016, último ano com
segundo dia consecutivo de estatísticas
disponíveis,
ataques a veículos no Estado. houve um recorde de 62.517
A suspeita é de atos coor- homicídios, de acordo com
denados por facções crimi- um estudo do Instituto de
nosas e o PCC. Por enquanto, Pesquisa Econômica Aplicanão há registro de feridos.
da (Ipea) e do prestigioso FóA cidade com maior nú- rum Brasileiro de Segurança
mero de veículos incendia- Pública. O número é quase
dos no ataque da noite pas- 26% maior que dez anos
sada foi Tupaciguara, no atrás e coloca o Brasil como
Triangulo Mineiro, onde três um dos países mais violenônibus foram incendiados. tos do planeta, com uma taAinda no Triângulo,foram re- xa de homicídios de 30,3 por
gistrados um incêndio em cada too mil habitantes, 30
Uberaba e um em Uberlân- vezes mais que a média eudia. No sul, as cidades que ropeia, aponta o relatório.
tiveram coletivos queimados
"O Brasil atingiu, pela priforam Itajubá, com dois veí- meira vez em sua história, os
culos, e Passos, com mais 30 homicídios por cada too
dois.0 incêndio de viatura foi mil habitantes", destacam os
em Varginha, por volta das pesquisadores. "Nos últi23h de segunda,
mos to anos, 553 mil pessoas
Segundo a Policia Militar, morreram de forma violen24 ataques foram registrados ta no Brasil", acrescentaram.
até então em 17 cidades de Os mais afetados foram os
Minas a partir de domingo (3) jovens, os negros e os pobres,
—a maioria no sul e no Trian- enquanto os brancos, que regulo Mineiro. Três incêndios presentam cerca de metade
foram em ónibus da capital e da população, sofreram
região metropolitana. Além 28,5% dos homicídios em
de veículos, os criminosos co- 2016. Para os homens de enlocaram fogo em parte do Ple- tre 15 e 09 anos, a taxa de
nário da Câmara Municipal homicídios disparou a quade Passos. Até a publicação
desta matéria, cerca de 40
pessoas haviam sido detidas
nos dois dias de ataques, sePREFEITURA MUNICIPAL 00 000 BARBOSA
AVISO De. xemear,rie romoboa Rende If 04/10. 945.1 50,2100 05 nomeie ele tone e Pigundo a Polícia Militar.
n, %leder. Rrão Bares% SI. PE, CP% 09556.22O000l.51.
pl.. 9600

TP 05118. MING Contralacáo de empresa especialluda em serviços de engenharia para
%PM% de bases para reservando de água na Zona Rural rio Municia% Menor Preço
Global, 0e0515: 21 de Junho de 001000 0900 horas. Mn. das 0300 as 12026/ no Setor
de licitaçaes. 30500 no Setor de Deita% os, 8:10 55 Pca dos Poderes n" 95/Brotas do
Maoaribas/80, 00/00/2018. Jansen Da Silva Rodue/PusIdente.
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BANCO DO BRASIL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO— --REFERENTE A COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO
DA UNIÃO OU FUNDOS PUBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO
ESTA A CARGO DO BANCO DO BRASIL SA.. COMUNICANDO A
ALTERAÇÃO DE CREDOR, VENCIMENTO DE DIVIDA E INSCRIÇÃO NO
CADIN, DOS CREDROS ADQUIRIDOS OU DESONERADOS DE RISCO
PELA UNIÃO, NA FORMA DA MP 2.196-3, DE 24.08.2001,
O Banco do Brasil S.A.. conforme autorização concedida por meio da
Portada do Ministério da Fazenda NI" 202, doai dejulho de 2004, publicada no
DiArlo Oficial da Uni5o, do 23.07.2004, NOTIFICA 0(S) RESPONSÁVEL//SI
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE PESA TN, ABAIXO RELACIONADO(S),
que a Mo regurização da oporaoào no prazo máximo de 90 (noventa) Ma,
contados e partir da data da publicação deste Edital:
a) resultará no encaminhamento do crédito neto quitado Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, tomando 00551/a passível 46 inscrição em
Divida Aliva da Uni5o,
5) 15,00,0 o débito passiva, de Insulo% no Cadastro Inlormativo do Créditos
050 008005 do setor Pública Federal • CADIN, nos termos 00 001 AP 10.522.
de 19.07.2002.
Camunkamos OURO credito inadimplido, referente à operação abaixo
relacionada, foi transfmido 05,150. em 29.06.2001, ao amparo da Medida
5115040012 N° 2.196-3, do 24 de agoslo do 2001.
Para a ma lizaçao aos pagamentos devidos alou obtenção do inlormagOes
a respeito das dividas, 00010000 devera se dirigir a dependência 00 5,500
responsável pela oonducào 00 011010300.
NOME
CPF
PARTICIPAÇÃO Se OPERAÇÃO
ESPOLIO MARIADE
AVAUSTN
nor.
LOURDES BARTLOTTI 93802048504
FIADOR
LIMA
ESPOLIO NATALIA
47813377591 MUTUARIO 4003130307
NEVES DOREA
ESPOLIO CELLA LEMOS
37501410534 MUTUARIO 490301344
ROCHA
ESPOLIO ENELICE
MUTUARIO
CORRELA DOS SANTOS 36134635553
34600004
PRINCPAL
SILVA
ESPOUO PAULO
MUTUAR%
RICARDO RODRIGUES 29102618591
PRINCÉPAL
DE SOUZA

ESPOLIOARTIA.FTA
22352376572
ROCHA LEMOS
ESPOSO HERUNDINA
ANGELICA FONTES
8710325549
ALVES DOS S
ESPOLIO FLORIANO
4715764504
FONSECA DOREA
ESPOLIO FERNANDO
2682206549
GUEDES ANDRADE
ESPOUO aonovin
2130475515
XAVER DE OLMEIRA
ESPOLIO RONALDO
2128624568
RAMOS RIOS
PAULO ROBERTO
MORBECN COELHO1737007568
ESPOLla
ESPOLIO MARIA OFELK 359325505
GAMA DE FREITAS
ESPOLIO ROBERTO
1309004534
HOLENWERGER COSTA
ESPOLJO CLAME DE
11%723591
SOUZA MATOS
ESPOLIO EDWARD
1060479504
PEREIRA DE OLNEIRA
ESPOLIO RENATO SÉ/IA ,oaaasao
ROCHA
ESPOUOGLBERTO
9270582
ALVES DOS SANTOS

muniatio
PRINCIPAL

MUTUAR%
MUTUARIO
PRINCIRN_
MUTUAR%
PRINCPAL
MUTUARIO
PRINCIPAL
MUTUAM
PRINCPAL
MUTUAR°
PRINCIPAL
MUTUARIO
MUTUARIO
PRINCIPAL
MUTUARIO
PRINCPAL
MUTUAR%
PRINCIPAL

490301344
490301206
490300307
490300374
490301412
116700016
45(001267
490501373
denonnao4
400305005
490300781

60.010/00110

490301344

MAITUARIO

490301206

,. ESPOLIO DE JOSEFA
023.523.035-91
FIADORA
174500029
GRAM.% DEJESUS
ESPOLIO DE
EPAMNONDAS COSTA
001.090.88549 MUTUAR% 450300400
ALEXANDRE DO
NASCIMENTO
Samuel Nonato Mout% Barbosa
Garante Geral
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° "3/2018
O Municipio de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público
que nos termos da Lei n." 8.666/93 e alterações, fará realizar licitação
para contratação de empresa para Execução dos Serviços na
Construção da 1' etapa Terminal Rodoviário na sede deste município,
nos termos do convênio o' 839607/2016, abertura no dia 25/06/2018
às 91n00nfin. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura,
na Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro. Informações: (77)
3683.2138/2212,
demais
atos
www.ba.portaldatransparencia.combr/preleiturajaborandi.
Jaborandi - Bahia. 5 de junho de 2018.
JAIME BATISTA DE AZEVEDO
Presidente da Confissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÕES PRESENCIAIS
Pregão Presencial n°. 031/2018. Objeto: contratação dc
empresa do Ramo, para o fornecimento de hospedagens na sede
municipio de Jaguaquara. Dia: 10/06/2018, às 08:00 h. Pregão
Presencial n" 032/2018. Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de publicidade para divulgação dos atos e notas
e entrevistas do Executivo Municipal e Secretarias Municipais do
Município de Jaguaquara, através de serviço de som de rua com
cobertura na sede do município. Dia: 18/06/2018, às 09:00 h. Pregão
Presencial n". 033/2018. Objeto: contratação de empresa do Ramo,
para o fornecimento de fogos. Dia: 18/06/2018, às 10:00 h. Pregão
Presencial n". 034/2018. Objeto: contratação de empresa do Mino,
para o fornecimento de alimentação, pata a manutenção das
atividades das Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito. Dia:
18/06/2010, às 11:00 h. Pregão Presencial n". 035/2018. Objeto:
contrafação de empresa do Ramo, para o fornecimento de fardamento,
para a manutenção das atividades das Secretarias Municipais c
Gabinete do Prefeito. Dia: 18/06/2018, às 14:00 h. Todos ocorrerão
na sala de reuniões da Prefeitura de Jaguaquara-BA, sito à Praça J. J.
Seabra, n" 172, Centro, CEP: 45345-000. Os Editais encontram-se
publicados na integra no site: uovw.jaguaquara.ba.govbr.Infonfiações:
Tel.(73)3534-9550, por e-mail: licita jaguaquara@hounailcom.
MÁRCIO FIERBET ROCHA PINHEIRO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 28/2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÀ0
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n" 210/2018 - PP 023/2018 Contratante: FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAPÃO. Contratado: ST COMERCIO
E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n"
09.461.437/0001-05. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais
permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde através
de recurso de emenda parlamentar, conforme proposta número
11339.813000/1170-05-ENS/MS. Valor: RS9.520,00 Move mil
quinhentos e vinte reais). Vigência: 28/05/2018 a 26/08/2018.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n" 211/2018- PP 023/2018 Contratante: FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚD
E
DE LAPÀO. Contratado: BASE
MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ n"
07.580.167/0001-18. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais
permanente para Unidade de Atenção Especializada cor Saúde rtraves
de recurso de emenda parlamentar, conforme proposta número
11339.813000/1170-05-ENSIMS. Valor: RS 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais). Vigência: 28/05/2018 a 26/08/2018.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n" 212/2018 - PP 023/2018 Contratante: FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAPÀO. Contratado: KAYAMA DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP CNPJ n"
07.228.290/0001-74. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais
permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde através
de recurso de emenda parlamentar, conforme proposta número
11339.813000/1170-05-FNS/MS. Valor: 10S100.000,00 (cem mil
reais). Vigência: 28/05/2018 a 26/08/2018.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n" 213/2018 - PP 023/2018 Contratante: FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAPÃO. Contratado: JOANICE REIS
RIOS EPP, CNPJ n" 06.370.558/0001-45. Objeto: Aquisição de
equipamentos e materiais permanente para Unidade de Atenção
Especializada em Saúde através de recurso de emenda parlamentar,
conforme proposta número 11339.813000/1170-05-ENS/IvIS. Valor:
RS 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Vigência: 28/05/2018 a
26108/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO ADITAMENTO N° 037-A/2018

AO CONTRATO N°. 283/2012 Contratada: CONSTRUTORA
PP 28/18. Menor preço por item. Objeto: Aquisição de
FRANCO ARAÚJO. CNPJ: n" 04.954.329/0001-42. Contratante:
equipamentos odontológicos, conforme Termo de Compromisso de n°
Municipio de Lauro de Freitas. Processo Administrative: 05436/2018.
29 18351712181814653, firmados entre a Prefeitura Municipal de
Objeto do Contrato: Contrato que tem por objeto a Contratação de
João Dourado c o Ministério da Saúde. DIA 20/06,18 às Ilh. Edital
Empresa para Execução de Obras e Serviços de Esgotamento
no
Sanitário, com Recursos Provenientes do Contrato n". 350.965http://uovw.docgedsisternas.combriPortalMunicipio/ba/pinjoaodourado/1 ic 'W-W11Lotean)ento Quintas do Retraia - PAC 11/0GU informações adicionais como Setor de Licitações, pelo 74 36681306
Caixa/Ministério das Cidades. Objeto do Aditamento: Prorrogação de
ou lieitacaogoaodourado.ba.gov.br;
prazo por mais 77 (setenta e sete) dias, conforme justificativa
constante no l'rocesso Adtninistrativo n" 05436/2018 e em
João Dourado/3A, 5 de junho de 20148.
atendimento A solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
DANIELY ARAGAO SOUSA
Data da Assinatura: 14 de Abril de 2018. Morava Isabel l'assos
Pregoeira
Gramacho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 8/2018
PP 08/18. Dia 21 de junho de 2018 as 911. Objeto: Aquisição
de materiais didáticos e pedagógicos, conforme termo de
compromisso Plano de Ações Articuladas - PAR N". 201305079 FIVDE
MEC - Governo Federal, O edital e seus elementos
constitutivos no www.jussara.ba.gov.br e na sede. Pç Máximo
Guedes, 93, Centro.
Jussara/BA. 5 de junho de 2018.
JOEGLIS WEBER DE SOUZA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA IS° 2/2018
A Prefeitura Municipal realizará dia 18/06/2018, confim-rue
especificações de cada EDITAL que está à disposição em sua
sede, das 08:00 às 13:00 horas: CHAMADA PÚBLICA N".
002/2018, às 09:00 h para aquisição de géneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE.
Jussiapc, 5 de Junho de 2018.
ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
Presidente da CPI,

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NI' 7/2018
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia, devidamente autorizada pela
Portaria N" 003/2018, toma público para conhecimento dos
interessados o JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO da TOMADA
DE PREÇOS - N" 007/2018. Tipo: Menor Preço Global, na forma
de Execução Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por
Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para
Execução das Obras dos Projetos do MEC/ENDE do PAR - Plano
de Ações Articuladas - PROINFÂNC1A - Espaço Educativo
Infantil Tipo C - FNDE, Complementação das Obras da Creche da
AV. Fonaleza, no Bairro 'Miga, no Município de Lauro de Freitas
- Bahia. Conforme Planilhas, Termo de Referencia, Especificações
Técnicas e Projetos eira CD anexo ao Edital. Requisitado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura. Com base na analise
documental e análise dos Pareceres Técnicos conclusivos
emanados do Técnico Contábil da Secretaria Municipal de
Administração e a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de
Infracstrutura restou HABILITADA a empresa Osolev Construtora
Ltda., c INABILITADAS as empresas LSM Empreendimentos
Ltda. - ME., e PJ Construções e Terraplanagem Ltda. O inteiro
teor do Parecer Técnico e Parecer Contábil encontram-se à
disposição dos interessados na Comissão Permanente de
Licitação.
Lauro de Freitas, 5 de junho de 2018.
LUCIANA BRITO BISPO NASCINIENTO
Presidente da Crimissão de Licitação

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico hrtlx/movw.in.gov.brfautenticidadebtinl.
pelo código 053020180606-00194

1\1° 107, quarta-feira, Ode junho de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE L1C1N10 DE
ALMEIDA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N" 1/2018
O l'refeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades das Leis
n." n° 8.666/93 e a corn as alterações da Lei 8.883/1994 ante o
Edital de TOMADA DE PREÇO N" 001/2018 ADJUDICA o objeto
desta Licitação a Pavimentação em Asfalto C.B.U.Q nos Bairros
Gorais e Potosi, Sede, do Município de Licinio de Almeida. Sendo:
4.352,24rn' das Ruas: Praça Baleeiros, Frente Alegre e Milton
Duarte, no Bairro Gerais. E 11.683,93tn' das Ruas: Praça Antônio
Campos 2, Praça Antônio Campos 3, Francisco Bezerra, Joaquim de
Souza Lobo, Neormisio Masearenhas de Souza, Pedro Bezerra
Gomes, Adelino Rodrigues da Silva, Oswaldo Cruz, I" Tv. Silva
Jardim, 2' Tv. Silva Jardim, Santa Silveira Santos e Sebastião dos
Santos Pereira, no Bairro Potosi. no Bairro Potosi. confonne
detalhado no Plano de Trabalho. Sendo vencedora a Licitante:
SI/VIA CONSTRUTORA LTDA com o valor de R$ 994.623,04
(novecentos c noventa c quatro mil SC1SCelltOS c vinte e ires reais e
quatro centavos).
Lieinio de Almeida 4 de Junho de 2010.
FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 1/2018
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições
legais, c tendo em lista que foram cumpridas todas as formalidades
da Lei no 0.666/93, com as modificações introduzidas pela n"
8.883/1994. que regulamenta no ambito do Município a Modalidade
de Licitação - Tomada de Preço, ante o Edital de TOMADA DE
PREÇO N" 001/2010. Constitui objeto desta Licitação a
Pavimentação em Asfalto C.B.U.Q nos Bairros Gerais c Potosi, Sede,
do Município de Lidamo de Almeida. Sendo: 4.352,24in' das Ruas:
Praça Baleeiros, Frente Alegre e Milton Duarte, no Bairro Gentis. E
11.683,93m' das Ruas: Praça Antônio Campos 2, Praça Antônio
Campos 3, Francisco Bezerra, Joaquim de Souza Lobo, Neonnisio
Masearenhas de Souza, Pedro Bezerra Gomes, Adelino Rodrigues da
Silva, Oswaldo Cruz, 1" Tv. Silva Jardim, 2" Tv. Silva Jardini, S.ta
Silveira Santos e Sebastião dos Santos Pereira. no Bairro Potosi. 110
Bairro Potosi.", conforme detalhado no Plana de Trabalho. E
atentando ao julgamento da Assessoria Jurídica e da Comissão de
Licitação. O l'refeito Municipal HOMOLOGA o processo lieitatorio.
Sendo vencedora a licitante SI/VIA CONSTRUTORA LTDA com o
valor de R$ 994.623,04 (novecentos e noventa e quatro mil seiscentos
e vinte e três reais e quatro centavos).
Licinio de Almeida - Bailia, 4 dc Junho de 2018.
FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
EXTRATO DE CONTRA:1'0 N" DLC184/2018
MODALIDADE LICITATORIA: TOMADA DE PREÇO N"
001/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
LICINIO DE ALMEIDA. CNPJ: 14.108.286/0001-38
CONTRATADO: SEVIA CONSTRUTORA LIDA CNPJ n"
18.288.923/0001-56, OBJETO: Pavimentação em Asfalto C.B.U.Q
nos Bairros Gerais e Potosi. Sede, do Município de Licinio de
Almeida. Sendo: 4.352,241W das Ruas: Praça Baleeiros, Frente
Alegre e Milton Duarte, no Bairro Gerais. E 11.683,93m' das Ruas:
Praça Antônio Campos 2, Praça Antônio Campos 3, Francisco
13u...ri, Joaquim de Souza Lobo, Neomfisio Masearenhas de Souza,
Pedro Bezerra Gomes, Adelino Rodrigues da Silva, Oswaldo Cruz. I"
TV. Silva Jardim. 2' Tv. Silva Jardim, Santa Silveira Santos e
Sebastião dos Santos Pereira. no Bairro Potosi. no Bairro Potosi.",
conforme detalhado no Plano de Trabalho. VALOR TOTAL: R$
994.623,04 (novecentos c noventa c quatro mil seiscentos e vinte e
três reais e quatro centavos). VIGENCIA: 360 (trezentos e sessenta)
dias, ASSINATURA: 04/06/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
CNPJ 33.919.960'0001-09
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS E" 1/2018
A Prefeitura Municipal de Madre de Deus comunica aos
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços
n". 001/2018 no dia 25/06/2018 as 09:00horas. OBJETO: Contratação
de empresa de engenharia para construção da cobertura da quadra da
Escola Municipal de Maria Guarda e da Escola Municipal Dejair Maria
Pinheiro no Município de Madre de Deus - Bailia, conforme
especilicações contidas no anexo Ido edital. Local: na Avenida Rodolfo
de Queiroz Filho, 55, Centro, CEP.: 42.600-000, Madre de Deus-Bahia,
na sala de Reuniões da CPL. EDITAL: Disponível: Através do e-mail:
epl.scad@toutlook.coin. Madre de Deus-Bahia, 05 de junho de 2018.
NADSON MURILO FRAGA NOGUEIRA
Presidente da Confissão Setorial Permanente de
Liciração
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