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CNPJ 13.717.277/0001-81

Prefeitura

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO No. PP07/2019

PREGÃO PRESENCIAL N°. PP07/2019.

1 - PREÂMBULO:
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - ESTADO DA BANIA, sito na Praça Máximo
Guedes, 93 - Centro, 44.920.000 - Jussara - BA, torna público que sua equipe de Pregoeiros,
estará reunida com sua equipe de apoio, para receber as documentações e proposta para
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo "Menor Preço Global", o qual será
processado e julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520/2002, de
17.07.2002 subsidiariamente à Lei n°. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores
alterações, Lei Complementar 123/2006:
1.2. Recebimento e abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação,
ocorrerão em sessão pública e deverão ser entregues no máximo até às 09:00 hs do dia 10
de dezembro de 2019.
1.3 O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone ou no Núcleo de Licitações
e Contrato, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às
13:00 horas. A Gerência de Licitações não se responsabilizará pela falta de informações
relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos,
a retirada do Edital.
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO:
Aquisição de Veículo de Passeio, Zero km, Air-Bag Duplo, Freios A.B.S., Bicombustível, Direção
Hidráulica/Elétrica, 04 Portas, 05 Lugares, Câmbio Manual, Distância entre Eixos mínima de
2,370 MM, Motorização de 1.4 A 1.6, Trio Elétrico (Trava, Vidro, Alarme) e Ar Condicionado,
Proposta No. 13771.9300001180-02 - Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo
Federal.
2.2 As quantidades e a discriminação detalhada do produto objeto deste edital, constam no
formulário de Proposta de Preços, anexo I, qual faz parte integrante deste Edital.
3- DA ABERTURA:
3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo
deste edital.
DATA DA ABERTURA: 10 de dezembro de 2019
HORA: 09:00 hs
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - BA
Praça Máximo Guedes, 93 - Centro, 44.920.000 - Jussara - BA
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4- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que atenderem a
todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.
4.2 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - BA;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
c) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.
e) Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUSSARA.
5- DO CREDENCIAMENTO:
5.1 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste
edital, por sua representada.
5.2 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro,
devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste certame e a
responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de identidade
ou outro documento oficial equivalente.
5.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração que
comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços,
e praticar todos os demais atos pertinentes e este certame licitatório, em nome da proponente.
5.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma
reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado
ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para
exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.5 - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos
dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta
documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a
classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos.
6 - DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE
HABILITAÇÃO:
6.1 Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o subitem 9.1 deste Edital.
6.2 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados
das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, o Pregoeiro ou equipe de apoio, os
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados,
distintos e numerados de 01 e 02 na forma dos sub-itens abaixo:
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6.2.1 — No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 6.2,
o representante de cada licitante, deverá entregar o Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em
separado de qualquer dos envelopes, os seguintes documentos:

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

d) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte (para as licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:
I Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC
(Conselho Regional de Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos Termos da
Lei 123/06 na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, com
data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da abertura da licitação.
II Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da Lei Complementar
n° 123/06, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da abertura da
licitação.
Parágrafo Único — Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos citados
acima para efeito de comprovação do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de
Pequeno Porte.
6.2.2 A não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida no subitem
6.2.1 deste Edital implicará em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes
contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no
certame licitatório.
6.2.3 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de
Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no subitem 6.2.1 deste
edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido
pela Lei Complementar 123/06.
6.2.3 ENVELOPE 1— PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
NOME COMPLETO DO LICITANTE
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP07/2019
DATA DE ABERTURA: 10 de dezembro de 2019
HORÁRIO: 09:00 hs

6.2.4 ENVELOPE li—DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
NOME COMPLETO DO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL N° PP07/2019
DATA DE ABERTURA: 10 de dezembro de 2019
HORÁRIO: 09:00 hs
6.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser
apresentados em original, ou por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo
Pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA — BA, ou ainda pela juntada da (s) folha (s) de órgão da imprensa oficial onde
tenha(m) sido publicado(s).
6.4 Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados
no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa)
6.5 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados,
mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de origem, que tiver
reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o idioma
oficial do Brasil por tradutor juramentado.
6.6 A autenticação, quando feita pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de
apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA-BA, poderá ser efetuada, em horário de
expediente, na sala de licitações do prédio sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARABA, situada na Praça Máximo Guedes, 93 - Centro, 44.920.000 - Jussara - BA - Centro, no
horário das 09:00 às 13:00 h.
6.7 O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da
presente licitação.
6.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos,
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas
de preço.
7- DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):
7.1 O envelope "Proposta de Preço" deverá conter a proposta de preço da licitante, que
deverá atender aos seguintes requisitos:
I — Ser apresentada no formulário fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA,
Anexo I deste edital, ou em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no
referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil,
sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais
(R$), com até 03 (três) dígitos após a virgula no valor unitário, em algarismos arábicos,
conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas;
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II — Apresentar a marca do item ofertado, bem como preços completos, computando todos os
custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;
III — Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo
será considerado como tal;
IV — Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. Os dados referentes à conta
bancária poderão ser informados na fase da contratação;
V — Conter prazo de entrega do objeto licitado, conforme o item 15.1. Não havendo indicação
expressa, será considerado como prazo de entrega, aquele constante daquele item.
7.2 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
7.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
7.4 A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a
entrega do objeto licitado, conforme disposto no item 7.1, inciso II deste Edital.
7.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato
convocatório.
7.6 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
7.7 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no
preâmbulo deste edital.
8— DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2):
8.1 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter,
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
8.2 - A documentação relativa à habilitação fiscal e contábil, conforme a constituição, consistirá
em:
8.2.1 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante
que irá faturar e entregar o objeto licitado.
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8.2.3 Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro
teor do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta
licitação;
8.2.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da
Dívida Ativa da União e Receita Federal)
8.2.5 Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade de
federação da sede da licitante;
8.2.6 Certidão negativa de tributos municipal, emitida pela Prefeitura da sede do licitante;

8.2.7 Certidão Negativa de Débitos previdenciárias (INSS - Instituto Nacional de Seguridade
Social).
8.2.8 Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço)
demonstrando situação regular.
8.2.9 Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
licitante, com data não anterior a 30 (trinta) dias da realização da licitação;
8.2.10 Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo
do anexo IV deste edital.
8.2.11 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e
habilitação com a administração pública, conforme anexo III deste edital.
8.2.12 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), (instituída pela Lei 12.440/2015),
com data da emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar
expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.
9- DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as
licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o
Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo
relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não
previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes:
a) A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais
do mesmo.
b) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da
última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para
exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
c) Os envelopes de n° 01 — Proposta e n° 02 — Habilitação devidamente identificados e
lacrados.
d) A Declaração de Comprometimento de Habilitação;
e) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
(para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme alínea "d" do item 6.2.1.
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9.2 Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o Pregoeiro
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas
licitantes ao certame.
9.3 Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro concluirá,
se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes
das licitantes tal como previsto na alínea "a", do item 9.1 exame este iniciado antes da
abertura da sessão.
9.4 Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento
dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo
as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.
9.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
10 - DO JULGAMENTO:
10.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço do
objeto deste Edital.
10.1.1 A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de
todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das
licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da
proposta da primeira classificada, quanto ao valor.
10.1.2 — Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de
preços. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligações para consulta
de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o
direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item.
10.1.2.1 — Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação
caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao
mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado.
10.1.2 A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.
10.2 Etapa de Classificação de Preços:
10.2.1 Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
10.2.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos
valores ofertados.
10.2.3 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de
todas as licitantes.
10.2.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em
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até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem
dos lances verbais.
10.2.4.1 O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances
verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço,
multiplicado por 1,10 (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.
10.2.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo
03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas.
10.2.6 Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos
pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido
que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita
ofertada.
10.2.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas
classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de
valor.
10.2.8 O Pregoeiro poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o
item a ser adquirido.
10.2.9 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.
10.2.10 A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado
pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances
verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da
etapa competitiva.
10.2.11 Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.2.12 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e
expressamente a respeito.
10.2.13 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando
a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
10.2.14 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão
do Pregão.
10.2.15 Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a
administração.
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10.2.16 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 18, deste Edital.
10.2.17 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste
Pregão;
10.2.18 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.3 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 123/06
10.3.1 — Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de
empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observado o seguinte:
a)

b)

c)

d)

e)

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

10.4 Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.
10.4.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do
envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
10.4.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital, serão inabilitadas.
10.4.3 — As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
10.4.4 — Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma restrição
pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, negativa.
Parágrafo Único — A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
10.4.5 Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela próprio Pregoeiro, na
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade
titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que
improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.
10.4.6 Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda
ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do
certame, pelo Pregoeiro.
10.4.7 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos,
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s)
representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.
10.4.8 Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados,
serão destruídos.
10.4.9 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA-BA, para homologação do certame e decisão
quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a
Procuradoria Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação
do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à
contratação.
11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
11.1 Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em
ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis,
ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual
numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão
do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação
pelo Pregoeiro à licitante vencedora.
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11.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA-BA, sito na Praça Máximo Guedes,
93 - Centro, 44.920.000 - Jussara - BA;
11.5 A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente,
que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão.
11.5.1 Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente
apresentadas.
12— DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
12.1 — As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a licitante
vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas
neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.
12.2 — A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que
deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir da
convocação.
12.3 — O prazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela PREFEITURA.
12.4 — O PREGOEIRO poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e
condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos
licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
12.5 — O prazo da contratação será da data da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.
13- DO PREÇO E DO REAJUSTE:
13.1 — Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem
7.1 deste edital, fixo e irreajustável.
13.2 — Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio
econômico financeiro do Contrato.
13.2.1 — Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a
PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do
pedido.
14— DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
14.1 — As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por
conta das seguintes dotações:
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Unidade: 12.01 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.002 — MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0023 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
15— DO FORNECIMENTO:
15.1 — O objeto deverá ser entregue de acordo com a necessidade do município, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da ordem de entrega ou da
respectiva requisição.
15.2 — O recebimentos do objeto será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente
designado para este fim.
15.3 — A contratada submeterá o objeto a mais ampla fiscalização por parte da Prefeitura,
através do responsável pelo recebimento do produto, prestando esclarecimento solicitado,
atendendo as reclamações formuladas e anexar o mesmo na Nota Fiscal.
15.4 — Constatada a boa qualidade do produto fornecido, o mesmo será aceito pela
contratante. Caso seja atestada a má qualidade do produto o mesmo será rejeitado obrigando
a contratada a substitui-lo de forma que não provoque prejuízos a contratante.
15.5 — A licitante vencedora, ficará obrigada a trocar a suas expensas que vier a ser recusado
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
16- DO PAGAMENTO:
16.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal, em até 30 (trinta) dias após a data do
recebimento do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na
tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta
corrente indicada pela contratada.
16.2 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel
timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o
pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das
Notas Fiscais e/ou Faturas.
16.3 — Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
16.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas
de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em
decorrência da irregular execução contratual.
16.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.
16.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido
será acrescido de encargos moratórias calculados desde a data final do período de
adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo
IGPM-Dl da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou fração.
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17- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
17.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:
I entregar com pontualidade o objeto solicitado.
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do respectivo
fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do produto e fiscal do
contrato, objeto da presente licitação.
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:
17.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATANTE
I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
18- DAS PENALIDADES:
18.1 — Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado
no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor
empenhado.
18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I - advertência;
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III — suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
18.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.
18.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no
sentido da aplicação da pena.
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18.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo
máximo de 05 (cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado
judicialmente.
19— DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
19.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos
do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os
prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem 11.4 deste edital,
cabendo ao pregoeiro (a) decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais
informações poderão ser obtidas pelo Fone.
19.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.
19.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
20- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da
Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
20.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento
da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas
compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão e desde
que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade
e a segurança da futura contratação.
20.3 É facultada o Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.
20.4 Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos
termos do item 20.6 e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à
contratação.
20.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o
do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal
na PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário.
20.6 O Prefeito Municipal de Jussara, poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante
provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93.
20.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
prejudicar a formulação das propostas.
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20.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente
exclusivamente o Foro da Comarca de Jussara-BA.
20.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente
estabelecido.
20.10 Caso a empresa deseje retirar o edital impresso, deverá procurar o Núcleo de Licitações
e Contratos no prédio da Prefeitura Municipal.
20.11 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
20.12 Fazem partes integrantes deste edital:
Anexo I — Planilha de Proposta de Preços;
Anexo II — Minuta do Contrato
Anexo III — Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação;
Anexo IV - Declaração de não emprego a Menor de Idade;
Anexo V — Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação;
Anexo VI — Declaração de conhecimento e aceitação do inteiro teor do edital;
Anexo VII — Modelo de Credencial.

Jussara/Bahia, 22 de novembro de 2019.

JoegIisebe e Souza Silva
egoeiro
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ANEXO I

PROPROPOSTA DE PREÇO

TIPO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:

QT

UN

FOLHA

NÚMERO

PP07/2019
CNPJ:
FONE-FAX

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

TOTAL GERAL R$ Validade da Proposta
Condições de Pagamento:
Prazo de Entrega do objeto:
Assinatura e Carimbo da Firma
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP0712019
ANEXO H
MINUTA DO CONTRATO N 2

DE

/2019

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO
E
A
EMPRESA
JUSSARA

CONTRATANTES: "MUNICIPIO DE JUSSARA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
1com sede a Praça Máximo Guedes, 93 - Centro, 44.920.000 - Jussara - BA, inscrita no CGC/MF sob o
doravante denominada CONTRATANTE! e a empresa
n.°
Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à
Rua
, inscrita no CNPJ/MF
e Inscrição
Estadual n°
II -

REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE
, brasileira, portadora do

CPF/MF no.
e Cédula de Identidade RG
, residente e
domiciliado nesta cidade, à
e a CONTRATADA o Sr
, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, a Rua.
Centro.
III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da
autorização
, exarada em despacho constante do Processo
Licitatório, gerado pelo Pregão Presencial n° PP07/2019, que faz parte integrante e complementar deste
Contrato, como se nele estivesse contido.
IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas,
pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste Contrato a Aquisição de Veículo de Passeio, Zero km, Air-Bag Duplo, Freios
A.B.S., Bicombustível, Direção Hidráulica/Elétrica, 04 Portas, 05 Lugares, Câmbio Manual, Distância
entre Eixos mínima de 2,370 MM, Motorização de 1.4 A 1.6, Trio Elétrico (Trava, Vidro, Alarme) e Ar
Condicionado, Proposta N. 13771.9300001180-02 - Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde Governo Federal
CLÁUSULA SEGUNDA — DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
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2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:
I Entregar com pontualidade o produto ofertado
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do respectivo
fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que
sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos e fiscal do
contrato, objeto da presente licitação;
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATANTE
I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO
3.1 — O objeto deverá ser entregue de acordo com a necessidade do município, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contado do recebimento da ordem de entrega.
3.2 — O recebimento do objeto será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado para
este fim.
3.3 — A contratada submeterá o objeto a mais ampla fiscalização por parte da Prefeitura, através do
responsável pelo recebimento, prestando esclarecimento solicitado, atendendo as reclamações formuladas,
realizar testes de qualidade e anexar o mesmo na Nota Fiscal.
3.4 — Constatada a boa qualidade do produto fornecido, o mesmo será aceito pela contratante. Caso seja
atestada a má qualidade do produto o mesmo será rejeitado obrigando a contratada a substitui-lo de
forma que não provoque prejuízos a contratante.
3.5 — A licitante vencedora, ficará obrigada a trocar a suas expensas o combustível que vier a ser
recusado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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4.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$
irreajustável.
4.2 O valor individualizado fica assim discriminado: R$
irreajustável

), fixo e

), fixo e

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

5.2 — Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico
financeiro do Contrato.
5.2.1 — Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a PREFEITURA,
devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

5.2.2 — O índice que será utilizado para manter o equilíbrio econômico-financeiro contratado.
5.2.3 - Em caso de redução nos preços, a contratada fica obrigada a repassar ao município o mesmo
percentual de desconto.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado
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mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA — RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguintes
dotações orçamentárias:

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

11.1. O presente Contrato vigorará do dia

/ 2019 à

/

/

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

de

CONTRATADA
Contratante

Testemunhas:
Praça Máximo Guedes, 93, Centro, Jussara-Ba, CEP. 44925-000
Fone:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP07/2019

ANEXO II!
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

DECLARAÇÃO

Nome da Empresa

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

Local e Data

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP07/2019
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

inscrito no CNPJ n°
intermédio
de

seu

representante

legal

o

(a)

, por
Sr.

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

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP07/2019
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE IIABILITAÇÃO

, por

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

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

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ

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

inscrito no CNPJ n°
de
intermédio

seu

representante

legal

o

(a)

, por
Sr.

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

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP07/2019
ANEXO VII
MODELO DE CREDENCIAL

(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

jObs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.9. PP07/2019
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jussara/BA,
torna público, que fará realizar ás 09:00 hs, do dia 10 de
dezembro de 2019, Pregão Presencial N. PP07/2019,
objetivando a Aquisição de Veículo de Passeio, Zero km,
Air-Bag Duplo, Freios A.B.S., Bicombustível, Direção
Hidráulica/Elétrica, 04 Portas, 05 Lugares, Câmbio
Manual, Distância entre Eixos mínima de 2,370 MM,
Motorização de 1.4 A 1.6, Trio Elétrico (Trava, Vidro,
Alarme) e Ar Condicionado, Proposta N2.
13771.9300001180-02 - Fundo Nacional de Saúde Ministério da Saúde - Governo Federal, o edital e seus
elementos constitutivos encontram-se disponíveis no
sítio www.jussara.ba.gov.br e na sede da Administração
Municipal (COMPEL), situada na Praça Máximo Guedes,
93, Centro —Jussara - Bahia.
Jussara/BA, 22 de novembro de 2019.
Joeglis Weber de Souza Silva
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

RESULTADO DE JULGAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NP 81/2019

Torna público, o resultado da TP 05/19. Menor preço valor global. Objeto: obra
de cobertura, instalação pluvial, forro e sistema de proteção e combate a incêndio e pânico
do Hospital Municipal Dr Benedito Ney dos Santos, Convênio OGU 852303/2017 - Contrato
de Repasse 1046647-27 - Programa Aperfeiçoamento do SUS - Reforma de Unidade de
Atenção Especializada em Saúde; Vencedora: VVTM Construções e Transportes LTDA, Vir R$
248.310,85.
João Dourado - BA, 22 de novembro de 2019.
ELTON G. CARNEIRO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
AVISO DE CHAMADA PUBLICA N° 7/2019
PA n9 411/2019 0131- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS
ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE JUAZEIRO/BA. Abertura: 16/12/2019 as 08:30h. Editais - Fone:
3612-3666 das 08 às 14h.Emall: editais@juazeiro.ba.gov.br.
Juazeiro - BA, 22 de Novembro de 2019.
MARTINHO EXPEDITO SOARES DE SOUZA
Presidente da CPL
AVISO DE CHAMADA PUBLICA N 8/2019
PA n2 416/2019 0131- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (IOGURTE) DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS
MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE JUAZEIRO/BA. Abertura: 17/12/2019 as 08:30h. Editais - Fone:
3612-3666 das 08 às 1411 Email: editais@juazeiro.ba.gov.br.
Juazeiro - BA, 22 de Novembro de 2019.
MARTINHO EXPEDITO SOARES DE SOUZA
Presidente da CPI
AVISO DE CHAMADA PUBLICA N° 9/2019

PA n2 420/2019. OBJ- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA)
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS
ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE JUAZEIRO/BA. Abertura: 18/12/2019 as 08:30h. EditaisFone:3612-3666 das 08 às 14h. Emaikeditais@juazeiro.ba.gov.br.
Juazeiro - BA, 22 de Novembro de 2019.
MARTINHO EXPEDITO SOARES DE SOUZA

Presidente da CPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
AVISOJRÁ
I T
PR G
PRESENCIAL N2 7/2019
Dia 10/12/19 às 9h. Objeto: Aquisição de Veículo de Passeio, Okm, Air-Bag Duplo, Freios
A.B.S., Bicombustível, Direção Hidráulica/Elétrica, 04 Portas, 05 Lugares, Câmbio Manual,
Distância entre Eixos mínima de 2,370 MM, Motorização de 1.4 A 1.6, Trio Elétrico (Trava,
Vidro, Alarme) e Ar Condicionado, Proposta Ne. 13771.9300001180-02 - Fundo Nacional de
Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal. Edital: www.jussara.ba.gov.br e na sede
(COMPEL), Praça Máximo Guedes, 93.
Jussara - BA, 22 de novembro de 2019.
JOEGLIS WEBER DE S. SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N2 71/2019
Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Futura e eventual aquisição de equipamentos e
materiais de informática destinados a atender a demanda do município de Lapão. Data:
06/12/2019 às 09:001, na sala de licitações. Edital disponível no site:
http://www.lapao.ba.gov.br/licitacoes - Informações: Fone: (74) 3657.1010, email:
cpl@lapao.ba.gov.br.
CLECIONE OLIVEIRA PORTO SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N2 73/2019
PA N2 1.4151/2019. Objeto: Aquisição de frutas, verduras, legumes e hortaliça, para
atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal. Abertura:
05.12.2019, às 08h:30min. Edital disponível no prédio da Prefeitura, das 08h/12h ou no
endereço eletrônico: www.livramentodenossasenhora.ba.gov.br/diariooficial.
PREGÃO PRESENCIAL N2 74/2019
PA Na 1.416//2019. Objeto: Aquisição de pães, bolos, biscoitos, panetones, entre outros,
para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal. Abertura:
05.12.2019, às 14:00 horas. Edital disponível no prédio da Prefeitura, das 08h/12h ou no
endereço eletrônico: www.livramentodenossasenhora.ba.gov.br/diariooficial.
JOSÉ RAIMUNDO TEIXEIRA SILVA ABREU
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO N2 1/2019

Abert.: 05/12/19 às 14:00h. Obj: Registro de preço para aquisição de peças e acessórios, para
manutenção das máquinas pesadas do município. Edital e demais informações e atos posteriores na
Prefeitura de Miguel Calmon e no site: http://diariosoficiais.org.br/ba/miguelcalmon T: 743627-2121.
WESKLEY MARLEY ALMEIDA PEREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N2 3/2019
Objeto: Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares, a serem realizadas nas regiões da Toca da Onça,
Pau da Letra, Tesoura, Caroba e região de Corte de Pedras, Convênio 1695/2017, Dia 10/12/19 às 9h.
Edital e Demais fases: http://presidentetancredoneves.ba.gov.br. Informações: na CPL, tel. 7335401025.
Presidente Tancredo Neves - BA, 21 de novembro de 2019.
ANTONIO JORGE M. PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
AVISO DE CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 2/2019-CP

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Rio Real, o Sr. Edenilson
Alves de Oliveira, juntamente com os demais Membros da Comissão, após transcorrido o
prazo para apresentação de recursos administrativos, torna público a quem interessar que
através desta publicação CONVOCA as empresas habilitadas, para, se interessar,
comparecerem à sede da Prefeitura Municipal, na sala de licitações, no dia 28 de
novembro de 2019 (quinta - feira), às nove horas, a fim de participarem da abertura dos
envelopes das propostas de preços da licitação acima mencionada.
Rio Real - BA, 22 de novembro de 2019.

EDENILSON ALVES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO
SALVADOR
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N2 10/2019
A Comissão Permanente de Licitação/COPEL da SUCOP, atendendo a decisão do
Sr. Superintendente, torna público para conhecimento dos interessados a homologação e
adjudicação da seguinte licitação: Modalidade: Tomada de Preços na 010/2019 • Processo

n2 1630/2019-Tipo: menor preço. Objeto: contratação de empresa para execução dos
serviços de Drenagem da Rua e Canal do Sossego, em Mata Escura, Salvador/BA, de acordo

com o Edital e seus Anexos. Vencedor: EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA, com valor K de
0,98, que após aplicado sobre todos os preços unitários da planilha orçamentária soma o

valor global de R$ 1.524.877,58 (um milhão quinhentos e vinte e quatro mil oitocentos e
setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Critério de Julgamento: menor
coeficiente multiplicador "K" (menor preço)-Base Legal: Lei Federal nu 8.666/93-Data
Homologação/Adjudicação: 20/11/2019-Ficam, desde já, a licitante vencedora, convocada
para assinatura do Termo de Contrato, conforme dispõe o item 17, e atendendo ao item
21 do Edital. O inteiro teor do processo kcitatório encontra-se à disposição dos
interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, sito à Av. Marechal Costa
e Silva, s/n , Dique do Tororó, Salvador/BA, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às
17:00hs.
Salvador - BA, 20 de novembro de 2019.
ANA LÚCIA LUZ DE S. E SILVA
Presidente da COPEL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N2 24/2019
A Comissão Permanente de Licitação da SUCOP - Superintendência de Obras
Públicas do Salvador, com base na Lei 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal
4.484/92, esta no que couber, torna público para conhecimento dos interessados que será
realizada a seguinte licitação: Modalidade: Concorrência na 024/2019 - Processo na
1912/2019 - Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa para execução dos
serviços de Modernização de Campos de Futebol através da implantação de grama
sintética, manta drenaste e embasamento granular, em Salvador/BA, conforme Edital e
seus Anexos. Recebimento e abertura dos envelopes: 03/01/2020 às 09:00 horas. Local
Sessão Pública: Sala da COPEL, Av, Presidente Costa e Silva, s/n2 - Dique do Tororó,
Salvador/BA, O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, a partir do dia
28/11/2019, que poderão retirar, gratuitamente, da seguinte forma:1) Portal SUCOP:
www.sucop.salvador.ba.gov.br (modulo licitações) e 2) Sala da COPEL, sito Av. Presidente
Costa e Silva, s/n2, Dique do Tororó, Salvador/BA, mediante protocolo de entrega
(necessário fornecer um CD-R virgem ou pendrive), das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00
horas. Informações: (71) 3202-4339-email:copel.sucop@hotmail.com.
Salvador • BA, 22 de novembro de 2019.
ANA LÚCIA LUZ DE SOUZA E SILVA
Presidente da COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N2 4/2019
A Prefeitura Municipal de Santa Terezinha comunica que realizará Tomada
de Preço 004/2019 no dia 11/12/2019 ás 09:00 hrs na sede da PMST, cujo objeto é
: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO CEMITÉRIO,

RUA 01 E RUA 02, COM RECURSOS DO CONVÊNIO N2 868102/2018 E O MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA - BAHIA,

Tipo: Registro de Preços/ Menor preço Global, Modo de Disputa: Aberto. Abertura:

INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS por menor preço por lote. T:(75) 3639-2132.

para Pavimentação em CBUQ na Rua Antônio dos Santos Dutra, no Município de Maetinga,
conforme Convênio com o Ministério das Cidades. Local da disputa e Edital: no site
Informações:
(77)3472-2137/2226,
e-mail:
www.comprasgovernamentais.gov.br.
prefeitura@maetinga.ba.gov.br e/ou pelo site www.maetinga.ba.gov.br.

Solicitação do edital no e-mail: licitasantaterezinha@gmail.com e divulgação dos demais

17/12/2019, às 09h:00, hora de Brasília. Objeto Contratação de Empresa de Infraestrutura

EDIMAR QUEIROZ LEAL
Pregoeiro

e)
,

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autentiddade.html, pelo código 05302019112503177

atos do certame- Diário Oficial: www.santateresinha.baio.org.br
MARILENE CORREIA DE SOUZA ALVES

Presidente da COPEL
Documento assinado digitalmente conforme MP ne 2.200-2 de 24/013/2001, ICP
que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 13"1
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ENTREVISTA Rose Minam contou

na TV as circunstâncias da morte

Viúva de
Gugu fala
sobre o
acidente
DA REDAÇÃO

A esposa de Gugu Llberato,
Rose Minam, falou ontem
pela primeira vez sobre a
morte do marido, durante
entrevista para o Domingo
Show, da Record TV. Ela estava em casa com o apresentador quando ele sofreu
uma queda, na última quarta-feira, em Windermere,
nos Estados Unidos. A morte
foi confirmada dois dias depois.
O portal0 Dia reproduziu
alguns trechos da entrevista
de Minam. "Só consigo lembrar da hora do barulho. Ele
subiu ao sótão e de uma hora
para outra só se ouviu o barulho do Gugu caindo no
chão". A esposa foi a primeira a ve-lo no chão.
Os três filhos do apresen-

"Ele subiu ao
sótão e de uma
hora para outra
só se ouviu o
barulho"
11059 MIRIAM, viúva

O corpo do apresentador deverá chegar ao Brasil entre quarta e quinta-feira, e o velório será feito na Alesp

tador, João Augusto, s8 anos,
e as gémeas, Marina e Sofia,
de os, também estavam em
casa na hora do acidente.

dos os brasileiros.
O corpo de Gugu deverá
chegar ao Brasil entre esta
quarta e quinta-feira, e o velodo, feito na Assembleia Legislativa do estado de São
Paulo (Ateso); o corpo será
enterrado ao lado do de seu
pai no jazigo da família no
Cemitério Gethsemani, no
bairro do Morumbi.

Médico brasileiro

No final da conversa com o
jornalista Luiz Bacci, a viúva
do comunicador deixou
uma mensagem para os fás
e agradeceu acarinho de to-

O médico brasileiro que
confirmou a morte encefálica de Gugu Liberato explicou o procedimento, que
aconteceu em um hospital
de Orlando, nos EUA, onde o
apresentador se acidentou.
Guilherme Lepsky contou, em entrevista ao Jornal
Nacional, que o apresentador não chegou à unidade

médica com quadro de morte cerebral, mas seu estado
de saúde piorou de maneira
muito rápida.
"Ai foi um tempo para se
declarara morte encefálica,
um tempo maior. Porque a
gente precisa ter um tempo
de observação. Uma coisa é
avaliação da gravidade neurológica no momento que o

paciente entra.Outra coisa é
diagnostico da morte encefálica, que demanda tempo.
Tinha alguma atividade respiratória no inicio, então
não era de inicio morte encefálica. Tinha alguma atividade na prova de apneia,
urna prova que se faz. Acontece que o quadro foi se deteriorando rapidamente".

FRAGMENTOS DE ÓLEO

DE IRMÃS MORTAS

MP avalia interdição da
praia de Grussai, no Rio

Marina Ruy Barbosa
comparece a velório

LIGIA SOUTO

Rádio Nacional, Rio de laneiro
O Ministério Público do Rio
de Janeiro informou que
avalia a necessidade de interdição da Praia de Grussai,
em São João da Barra, no litoral norte fluminense, onde foram detectados fragmentos de óleo. Segundo o
Ml', que instaurou um procedimento administrativo
para acompanhar o avanço
da mancha, a medida visa
proteger banhistas e a população local do risco de
contaminação.
A necessidade de Interdição será avaliada pela 20 Promotoria de Justiça de São
João da Barra, junto à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e à
Defesa Civil.
Em nota, o Grupo de
Acompanhamento e Avaliação do desastre, formado pela Marinha do Brasil e Agência Nacional de Petróleo e

IBAMA, confirmou que, na
sexta-feira, cerca de 3oo gramas de pequenos fragmentos de óleo foram removidos
da Praia de Grussai.

DA REDAÇ AO

Constatação

De acordo com o comunicado, o material foi analisado pelo Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo
Moreira e constatado como
compatível com o óleo encontrado no litoral da região
Nordeste e Espírito Santo.
As manchas começaram a
atingir o litoral brasileiro
pelas praias do Nordeste, no
final de agosto.

Segundo NIP, a
medida visa
proteger
banhistas e a
população local

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

TOMADA DE PREÇOS 00019. PA 0809/19. Odre. pot Empreitada...km poço por loo 0000: Retome e
amencio de novo Emmy Ima/rata na Sede e Cum. de Oemovirs e qurrafeohe e Menne coro Cabortura
au 01.000 peampadvas lixada na Sede e 131sene de Remeleira. Dle 10/12/10 0, 04. Ed. Moi/

Now deopedshternaseem brepatairmoloiNefoaionemooNnel/MM. ou eirmi eomPramtbsonammi-

ba.poubt hernmees, ria Mode Ia 1211. Praga 10100 02 UM. 132. ed. 7406202122. Sá, MerleV90
20117119 59091,000.0 Barndu. Presidenta da COP._

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO
EDITAL 001/2019 - (AVISO DE LEILÃO PARA BENS PÚBLICO) O munlelpio da Peddo. 5,1000 00
Balda. toma público em nes Nonos dato Federal 8.68E493. realizara leiloo no dia 06 de dezentro
de 2019 as 10,0011s. Pisa aliemçâo de bens moveis desativados de propriedade do Municlpro. role
contendo, Sucatas de Valeu/as Moo &Sten. Os bens a serem .1,02000 .0101101 disposlçâo pala
tisfimao piabilculé dia OS da dezembro de 2A19,das 08:00 as 12E10 noras no Enadie Municipal. na
fazenda rrooMolu Leiloeiro 00010 SE Anta*, Remem Ferreira 00 00.. JUCEB sob n°07/1050017.0 edital merfeleter de Iodas as irdermaggos sobre o leLle Mal ser obtido no Site, YGMV.
LEILINSCOSIAESILVA.COMOR e arnês do emall ceperpedne@botmailnorm

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

01.01 N: una A91,7001.02
REPUBUCAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 047/2019
o IMMcGM 00 Eunâmeis tem pfeblice ove 0111 weslizada nova ees/M para recebimento de propostas
eff Pema° Presencial IP M7/2019, objeto:Contralaçâo de Inribáçáo Fiumeire em caráter
de aclusteldade para prumo pagamento de vencimentos, saládo, proventos dos 0901091.0 0,
00mIn00.e00 Mija de Eunápolis, (mamo a mmecedores e peestadoos de noviços, e em
caráter de oxlmfelfade Concessão de empréstimo, consignados aos Servidores Pudicos e dormis
,.10Ç70 00014000. 500 /tender is necessidades d/ Aderrinisttaçáo PAMPA MuleMarlipo. MAIOR
OfERTA. Tendo ern vista que este crome tolo/soemo anteriormente/lova Sessào de Abertura: 0500
Dezemfro de 2019. à 09:001/ na /ala de OrModes. site na Rua dos fundadores, en 204. Mandar Onde O etNal se ericcntre dsposlçâo Para Mirada. 70
Centre, CEP M 46120.120. Funápolis .
sito mmunapok.ba.ombe ou solleXado *avós do emale Ileitaconands@omoLcom. dbmigagões
dos amos atos uderào ser vistas no DUM Oficial do MunicIpier Mula de NO http/Pernmerenapolis.
05
Novembro
de 2019. Marfim 011veire Rocha -Pregoeks.
EUnapOlb.
20
bakrounddlarloOnclar
CONVOCAÇÃO SESSÃO DE CONTINUIDADE CONCORRENCIA N. 007/2019
O MuNIMPIO DA EUHAPOLIS, ,travts 00 000100010 Permanente do 1.100a000, Waren% à Mack
ConeOrrtocie 0 t070010. Micto: Contrataçáo de Naneis de propaganda para plestsçào de serviços
de Medd. do Urrasse do nedeiplo de Eunlpeds,COMVOCA os Interessadel Oara Sento 04tOca
de strensa do Ereetlope 00 na 02e divulgadio 00 resultado do Mornas00 gers1 dee 91510M201401040e
A suliar.se ne data 26/110019, 09n0Ornlona sala da Supenotendêncl, LIcliutte eltuada
a doa clos Md/dores n° 204.7.Andas Cento. OS sUlos encontram-se com Nua franqueada na
Superintendência de Licitações a Contatos. no mamo orpracitado, nos Na, Mis no horatt do 510
10 bom. Ern 00 de Movemese de 2019. Morim Piedra Rocha .PresiOcnte da COPEL

atriz Marina Ruy Barbosa
compareceu ao velório, no
último sábado, de Maysa
Mussi e Marcela Brandão,
que morreram no acidente
envolvendo um jalinho em
Maraú. na Bahia.
O velório aconteceu no
Funeral Home, em São Paulo, e Marina chegou acompanhada no marido AlexandreNegrão.Otávio Mesquita
e Isabella Fiorentino também estiveram presentes.
Marina e Alexandre também participaram do enterro de Tuba Rocha, es-piloto
A

Material é compatível com o encontrado no Nordeste

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
TOMADA Of PREÇO 00/19. Ohnto: Irnidentagio de Meihroles Sanittoes Domiciliares, a serem rea,eadas nas
opões da Toca sta Onda. Pau da Leo-3.190mm Camba 0,90100 de Corte de Potras. 00060 00 1595001/
Dia 1W12419 às 90 Edito Demais fases:141///onsirnoiedimems ba Fade irdarmaides: na 505,
SOL 7335401025. Residente Tanttedo Neveüten 21 de novembro de 2019 Anionio Jorge IA. Pereba
Prumo, ea 011.

EFEITURA MONICIPOL DE JUSSARA
oem, 01,009
PREWO
. PRE5Et KM9
PR
Duplo. Retos AOS Bkorrertollvel. Diresk ilibedkahltririsa. 04 Psdas. 05 luares, Cambio Manual
da 2.370 MV. Moteducle 00100 11, Trio TIOrko Errava. Mdro. Nenneg
Delineia en. Ebos
e Ar Comicioneder Proposta N. 11771.9300001110.02 • Rodo Naciond de Saúda • 0001010 00 Sanee
Governe federa Raul, stww,uurs usou, a na sem NOMPELI.Prags momo 00e0es. 03. dassara. 0d.
22 da noventdo cie 2019. Juges Weber 0e S. Seva. Pregoe..
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
PREGÃO PRESENCIAL IP 019/2019. AVISO DE ECNIVOCAÇÃO. A FOCO- BA, torna público ,
CONVOCAÇÃO das empresas. para de tontimedade aos Pabalhos referentes d PREGÃO PRESENCIAL
Itit 006/2019 no ela 27 de nerembro de 2019 às 1400 horas, cujo objeto CONTRATA0 50 00
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO GÉNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENOFR AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAPIM CAOSSO - BANA. Capim Grossogn.
220, novembro 63 2019. CAROLINE UMA DA FONSECA • Pregoeira Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 0009/2019. REVOGAÇÃO. A PMCG - BA, torna pálACO a revegooge do PP
5009,201v nes termos do art. 19 da Lel Federal 9.666,90 Oslo oblem, AOUISICAO DE VEICULO
DE PASSEIO PARA ATENDER ÁS NECESSMADES DE TRANSPORTE DA EOUIPE 00 0010 (CENTRO
DE MENÇÃO PSICOSSOCIAL) OESTE MUNIMPIO E EQUIPAMENTOSeMATERIAL PERMANETES.
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N°11.390.971000,1190.09. Capim Grosso - BA.
220, novembro de 2019. MU FONTOURA PINHEIRO PREFEITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES DOS ESTADOS DA
(AH/AS SERGIPE. SINDEVAIDRES
CIIPS/ME 14.5111.294/10411.74
Rum convocadas, nos termos 04000;E 19 elo Estatuto, as empresas toadas do SINDICATO
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES DOS ESTADOS DA BANIA SERGIPE.
SINDEVALORLS, Insulto no CNP"F sob o 4° 14.598.294/00111.74, estabelecido na Avenida
Tancredo Neves, 939, Edifklo Esplanada Towor, sala 900,0011100 das Arvores. Salvador
Batia, CEP 01820.021, neste ato representado pelo seu Presidente. senhos WAGNER JOSÉ
LOPES PEINADO. brasileiro, casado. administrador de empresas, portador da Cédula de
I 1.373.832.9. SSP/SP Inscrito no CPT/1,5 sob o 0° 011.592.2011.32. a
Identidade R.G.
participar da Assentleia Geral Extraordinária que serà 10010201 02 sede do Sindicato, no dia 5
(ohm) de dezembro de 2019. fes 14:00 bons, em palmeira convocaçao, com a presença da
maioria absoluta das empresas filiadas ou, ern segunda e última convocagào, às 14:30 horas,
com a mesença de, pelo menos, 1/3 das associadas. em consonância ao artigo BA do Estatuto
Social, para deliberar sobre a enfeou e amovaçáo 00 0000 Estatuto SociN do Sindieato.
Salvador 25 de novembro de 2.019.
WAGNER JOSÉ LOPES PEOU()
Preslehnte

de Stock Car e que também
morreu em decorrència de
ferimentos do acidente.

Homenagem
Ao saber da morte de Maysa,
Marina publicou um texto
em homenagem à amiga. "É
tanta dor que a gente sente
agora. Maysa você é uma das
mulheres ma is lindas em todos os sentidos que eu já
conheci. A sua energia, seu
alto astral, vão ficar para
sempre guardados no nosso
coração. Dói. Dói. Dói. É inacreditável. É ir/1E1510 ficar
seno vocé. A gente asna vocês", escreveu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANIU

N:14.19E35/41e01.21
AVISO DE LICITAÇ AO - PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2019
AViSA aos (moem/dos oro remará PP n° oao D. 04010,
0p,100000 do munapio oie
5e200e instiedickfluncala oda prestaçâo dos 00104005. em ova, ee eniushdrisole, de processam.
0( 4:4001 provenientes de teta de pagamento dof gomes polincos e semOoses pallecs municipais da
Narre. Municipal de Gar. e, sem eclumeade. a consienageo on lone de pagamento dos mor/sermos
Snanciamedos concedidos aos sonntas panças e servidores pgelloos do Muninolo 0, Beoco. Seesio
abobem reakameoe ern 06,12/2019. is 09:011. '0705, 70 073.3254-0356. 91,00000,00 00000 Emat
Vtareueleoinse ovo Gendu. 0911 000011,50,01 00010 1, 00,00 -P000020,.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
PREGAD PRESENCIAL 14. 019/2019 - EXTRATO DE 40000/200200 00010: 401111100 de vale
armontoçâo..0 partgo e ticket, a ser fornecida por emptesa de âmbno nacional, com abmmincia
Morna em Carnagan, Satvador e RMS, destinados aros servidores da Camara Municipal de Cornacas
Adjudicaria: GREEN CORO 5/4 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS. Valor RA 2210.725,92 Mon
AI/Sou, duzentos e efro
seleseedos e Nnle e cinco reais e noventa e 055 00,00001/ Homologado
em 20 rk novembro de 2019.
00/2010 Ceiem, Armisição de
PRISÃO PRESENCIAL In 019/2019 - EXTRATO DE CONTRATO 00
00. alimetaggo, em cotio e licket a ser fornecida por empresado Int/o nacional, com abexim/oda
mi-ema .0 CamaTah. 54000010 REIS. Moinados aos servidores da Câmara 00011/1 de Cul/gari.
Medicada, GREEN CABO S/A 5E1E100E5 COMERCIO E 520/VIÇOS. Valor, Rf 2210.725,92 (dois
Mehbes, Mentos e Ou MI, setecentos e nnte coimo reais comenta e dois centavos). men.. ETI de
novembro de 2019 até 19 de novembro de 2020. Assinatura em 20 de novembro 00 2010.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Mania Maria Mesquita Roddgues, Oficial de registro Geral de Imóveis. Nulos e
0001rnentos e de Pessoas Juridicas da Comarca de Lauro de Freilas.Ba, na Tonna da
LOS tc. 1140 00519, em curmninento ao disposto no artigo 26. doto: n° 9.514/1997
e a requerinnolo do credor FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCIIRA.EUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITAMOS NÃO PADRONIZADOS, CTIP2MF:
10.201.0 32/0 001-45. neste ato representado 001 001 gestora e interveniente anuente,
JIVE MET GESTÃO DE RECURSOS LEDA, Clifhl/PAF: 13.99 5.fi 41/00 0E417, que fica
Intimado Sr ERICSSON RIBEIRO ALVES. braSileiro, solteiro. empresado. CPF/MF,
70 0.73 3.245/04, a comparecer a esle Cartório de Registro de Imóveis, situado na
Avenida Praia de Guarapari, 0°22.1 et 32. 04. IS, (Momento Vila do Allántico. 2° Etapa,
Lauro de Faltas-BA ou em qualquer agência do Banco Credor, no prazo improrrogável
de 15(quinze) dias contados. a partir da data de publicaçâo do pfesente, para fins
de cumprimento das obrigações contratuals, relativas ao contrato de financiamento
Imobiliário registrado sob o° 0-02 e RN 3 da matricula 30.62055, referente ao Imóvel
constante da UNIDADE residencial identificado pelo Apartamento de Foto da porta,
Bloco 1 D. Vaga o" 135. Tipo B, inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal sob n°
40 7490 0447J00 3, integrante do CONDOMINIO RIVIERA PRAÇAS RESIDENCIAIS,
01111050 00 Avenida Ministre Antonio Co/Os MagalbSes, 70447, Buraquinho, 000r0
Freitas -13A, onde deverá efetuar a purgação 00 004110, sujeito a atualizacáo monetaria,
juros de mora e demais eriCargoS que se venerem no prazo desta infimaçáo, até a riata
do efetivo pagamento, aMm dai deSoesas ele cobrança. FICAM tarnMen cienlificados
de que o nâo cumprimento das obrigaçóes acima no prazo e011001000 garante 0 direito
de consoficlaçâo da propriedade do imóvel 010 favor do credor fiduciário FUNDO DE
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIEOPIOS
NÃO P0000NI79201, nos termos do art 2 6, 7° da lei 9.514/9 7, inicialmente aludida.
50010000 111404
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