Prefeitura Municipal de Teofilândia
1

Sexta-feira • 20 de Agosto de 2021 • Ano • Nº 2684
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Teofilândia publica:
x Aviso De Licitação Pregão Presencial Nº 004/2021 - Prestação de
serviços com publicação em jornais de grande circulação no Estado da
Bahia e no Diário Oficial da União - DOU de atos oficiais do Município de
Teofilândia-BA.
x Edital De Licitação - Pregão Presencial Nº 003/2021 – Processo
Administrativo Nº 0202/2021 - Prestação de serviços com publicação em
jornais de grande circulação no Estado da Bahia e no Diário Oficial da
União - DOU de atos oficiais do Município de Teofilândia, conforme
especificações, quantidades e condições constantes do anexo I.
x 3º Termo Aditivo De Contrato Nº 0246/2021 Oriundo Do Processo De
Licitação Pregão Presencial Para Sistema De Registro De Preços Sob
Nº 001/2021 – Empresa: Pinho Raso Produtos de Petróleo Ltda.
x Resultado Do Julgamento Das Entidades Que Requereram
Habilitação Para o Processo De Eleições Do Seguimento Da
Sociedade Civil Do CMDCA, Teofilândia – BA.

Gestor - Higo Moura Medeiros / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Teofilândia - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TGPFTTJWSGBKDSZO6AP8WA

Sexta-feira
20 de Agosto de 2021
2 - Ano - Nº 2684

Teofilândia

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.845.466/0001-30
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
O Município de Teofilândia/BA realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº 004/2021, em 01/09/2020 às 09hs, em sua sede. Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU
DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA-BA. O edital está disponível
no site www.teofilandia.ba.gov.br ou na sede da Prefeitura, das 08hs às 12hs, na Pç
José Luis Ramos, nº 84, centro, Teofilândia - BA, TELF. (75) - 32682150 ou por e-mail:
licitacaoteofilandia@gmail.com, Higo Moura Medeiros – Prefeito Municipal.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
I

- REGÊNCIA LEGAL

LEI FEDERAL 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI 8.666/93. LEI MUNICIPAL Nº 168/2009,
DECRETO MUNICIPAL Nº 017/2009 E DA LEI MUNICIPAL 194/2010.
II

-ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR –
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

III -MODALIDADE

IV

-PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
0202/021

VI

- FORMA DE FORNECIMENTO
PARCELADA

PREGÃO PRESENCIAL NO 003/2021
V -TIPO DE LICITAÇÃO:

SERVIÇO
VII

-CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO POR ITEM

– OBJETO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO
NO ESTADO DA BAHIA E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES
CONSTANTES DO ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO.
VIII

IX. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS,
INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 01/09/2021 – (quarta- Feira)
HORÁRIO: 09:00
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão

Projeto/Atividade

Sec. De Administração e
Finanças

2009

XI. PRAZO DE EXECUÇÃO
12 MESES

Elemento de despesa

Fonte/UG

33.90.39.00

00

X II- FORMA DE ENTREGA:
DIARIA

XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL: As
informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela comissão de licitação, diariamente, das 08:00 às 12:00 ,
na PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFLÂNDIA ou pelo telefone (075)3268 2150, ou email : licitacaoteofilandia@gmail.com
www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30
75 - 32682150
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XIV – EXECUÇÃO
14.1. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições constantes das
Especificações Técnicas – Anexo I e na Minuta do Contrato - Anexo III, deste Edital.
XV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
15.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os interessados
credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos
e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
15.2. Não será admitida a participação de empresas em consórcio nesta Licitação.
XVI - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
16.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº.
10.520 de 25 de julho de 2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento
licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega dos envelopes,
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial conforme modelo do Anexo
II, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente, com firma reconhecida por cartório competente.
16.3. Procuração pública ou particular (mandato com poderes específicos para rubricar propostas e
documentos, assinar atas, recorrer de todas as fases da presente licitação e apresentar impugnações a
recursos, assinar contratos e distratos).
16.3.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, por cartório
competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la.
16.4. Estatuto ou contrato social, no caso, em que a empresa proponente se fizer representar por sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado, a ser apresentado em cópia reprográfica autenticada por cartório
competente ou em cópia reprográfica simples, devidamente acompanhada do documento original para
autenticação na reunião, no qual deverão estar expressos seus poderes para, exercer direitos e assumir
obrigações, em decorrência de tal investidura.
16.4 Não será admitida a atuação do mesmo preposto ou representante legal para duas ou mais
empresas proponentes.
16.5 Na hipótese prevista nos subitens 16.2. e 16.3, deverá ser apresentado documento que comprove
capacidade para outorga.
16.6. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar a pregoeira a declaração
de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital
(FORA DO ENVELOPE) e os envelopes das propostas de preços e dos documentos de habilitação, não
sendo mais aceitas novas propostas, conforme modelo abaixo e a Declaração da licitante de que
se enquadra como Micro ou Pequena Empresa para que possa se beneficiar do tratamento jurídico
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, quando for o caso, Anexo VI, ambos fora
do envelope, e os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não
sendo mais aceitas novas propostas.
16.7.

Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
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XVIII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário, na forma abaixo indicada:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ENVELOPE “A” – PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
OBJETO: PUBLICAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

17.2. Estar impressa por processo eletrônico em 1 (uma) via, em papel timbrado da empresa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente
rubricada nas demais.
17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não serão admitidas propostas
alternativas. Devendo acompanhar o cronograma de execução, devidamente preenchido constante no
ANEXO I.
17.4. Apresentar o preço unitário e total por produto e o geral, conforme Anexos IV, deste
edital, expressos em R$ (reais), com até 3 casas decimais após a vírgula;
17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se
a condição de pagamento a vista.
17.7. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais,
fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
17.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data da apresentação da proposta.
XVIII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO, a seguinte documentação, que
poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para
ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, na forma abaixo, podendo
o Pregoeiro, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
OBJETO: PUBLICAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
18.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
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e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus
atuais administradores nos respectivos cargos.
18.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante e
prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela
Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria
da Fazenda Nacional conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2015
d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.
e) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho através de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhista.
18.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a)

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2015 ou 2016), já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta
Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios.
18.3. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado (ANEXAR CÓPIA DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU NOTA FISCAL
DE ENTREGA) devidamente registrado no CRA.
b) Comprovação de regularidade da EMPRESA e de seus(s) responsável(is) técnico(s)
perante o Conselho Regional de Administração – CRA;
c)

Relação e declaração formal da sua disponibilidade com a descrição dos equipamentos
e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto
da licitação, sob as penas cabíveis

18.4 - Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM
19.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação
das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas
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pelo edital;
19.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.
19.4 O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. Na
impossibilidade de obter pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as
melhores propostas subseqüentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o
máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
19.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas
em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o
seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro
negociar, visando obter preço melhor.
19.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a
sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o
recebimento de novas propostas.
XX – ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
20.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes
para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e
seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
20.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado. Fica estabelecido que o lance mínimo deverá ser de 1% (um
porcento) do menor preço apresentado ao valor GLOBAL DO ITEM, podendo ser retirado, pelo
Pregoeiro, a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção das disputas e obtenção da
proposta mais vantajosa.
20.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante,
para efeito de ordenação das propostas.
20.4. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
20.5. Sendo aceitável a oferta, será verificada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento das
condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada.
20.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior homologação do
resultado pela Autoridade Superior.
20.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o Pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.
20.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ás condições e exigências deste Edital
e/ou consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados
aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
20.9. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes
presentes;
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XXI- RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
21.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
21.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
21.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer. A síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrente.
21.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro
importará a decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do objeto da licitação
ao licitante vencedor.
21.6. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis a
instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
21.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para
decidir o recurso.
21.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
21.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
XXII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior
adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento
licitatório.
XXIII - CONTRATAÇÃO
23.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato, no
prazo de até 05 dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02.
23.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou
b) procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
23.3. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no ANEXO V deste Edital;
23.4. A contratada fica, obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
XXIV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
24.1. O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em
conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento do objeto licitado.
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24.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
XXV - REAJUSTAMENTO
25.1. Para revisão e atualização dos preços contratados será observada a Legislação Federal específica,
que regulamenta o Plano de Estabilização Monetária vigente no País.
XXVI - DA FISCALIZAÇÃO E DA ENTEGA DO OBJETO
26.1. A forma de entrega será parcelada, e entregue no prazo de até 02 dias uteis a contar da emissão
da ordem de fornecimento;
26.2. Deverá a unidade solicitante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto.
26.3. O objeto desta licitação deverá ser executado através de sistema que permita a
inserção dos dados a serem publicados, no meio indicado pelo município, conforme
descrição constante do Termo de Referencia.
XXVII – SANÇÕES
27.1. A recusa em assinar o contrato, bem como o descumprimento parcial ou total de qualquer das
suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o
licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas Leis nº. 10.520/02 e Lei nº. 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União,
com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da Federação, com o Distrito
Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
d) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do objeto não entregue;
e) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada
dia subseqüente ao trigésimo.
27.2. A Administração se reserva no direito de descontar do pagamento devido à Contratada o valor
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no
Contrato.
27.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXVIII - RESCISÃO
28.1. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas nas Leis nº. 8666/93 e 10.520/02.
28.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
28.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
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Contratado direito a qualquer indenização.
XXIX - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
29.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo
ou em parte.
XXX - DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro,
se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
30.2. Os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal são de exclusiva responsabilidade da
empresa a ser contratada.
30.3. É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
30.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições
deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
30.5. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou
contrariem a legislação pertinente.
30.6. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente,
completo, e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII

Especificações Técnicas do Objeto – Termo de referência
Modelo de Credencial
Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação
Modelo de Proposta de Preços
Modelo de Declaração de Inexistência de Menor no quadro da Empresa
Enquadramento como ME/EPP ou MEI
Minuta do Contrato

30.6.1 Cópia do Edital será fornecida mediante solicitação via E-mail (gratuitamente) ou site do
município (www.teofilandia.ba.gov.br na aba Editais ou impressa, através dos contatos citados no item
XIII, com recolhimento do valor de R$ 20,00 (vinte reais), através do DAM.
30.7. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
30.8. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
30.9. Ocorrendo qualquer motivo que impeça a realização da sessão no dia marcado, a
reunião será realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local.
30.10. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em
especial as Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº. 8.666/93, bem como todas as decisões, referentes ao
processo, a partir da publicação do Aviso, serão comunicadas aos licitantes, via E:mail:
licitacaoteofilandia@gmail.com / no mural e site da Prefeitura Municipal de Teofilândia.
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30.11. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Teofilândia, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Teofilândia-Bahia, 20 de Agosto de 2021.

Merimar Lima dos Santos
Diretora do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura de Teofilândia
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TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços com a publicação em jornais de grande
circulação no Estado da Bahia e Diário Oficial da União (DOU) para atender as Secretarias Municipais,
conforme especificações constantes do Termo de Referência abaixo.
1. BASE LEGAL
O objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, integralmente, na Lei nº 10.520 de 17 de julho
de 2003 que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências, no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 que aprova
o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências.
2. FUNCIONALIDADES TÉCNICAS DOS SOFTWARES
x

O software deve permitir a realização de publicações dos atos oficiais administrativos em
Jornais de Grande Circulação no Estado da Bahia, visando à transparência administrativa e
cumprimento das determinações infraconstitucionais, com geração de relatórios de publicação
contendo: tamanho das publicações por coluna x centímetros; data da publicação; veículo; ato;
valor total.

x

O sistema deverá, ainda, possuir a garantia de autenticidade, integridade, validade jurídica de
documentos e realização de transação eletrônicas seguras, conforme art. 1º, MP nº 2.200- 2/01.

x

O software deve permitir a realização de publicações dos atos oficiais administrativos no Diário
Oficial da União (DOU), visando à transparência administrativa e cumprimento das
determinações infraconstitucionais, com geração de relatórios de publicação contendo:
tamanho das publicações por coluna x centímetros; data da publicação; veículo; ato; valor total.
O sistema deverá, ainda, possuir a garantia de autenticidade, integridade, validade jurídica de
documentos e realização de transação eletrônicas seguras, conforme art. 1º, MP nº 2.200- 2/01.

x

4. DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS

ITEM

Discriminação do Serviço

Quant./tipo

01

Publicações de atos oficias deste município, em jornais de grande circulação
no Estado da Bahia; CM X COLUNA

200 CM

02

Publicações de atos oficias deste município no Diário Oficial da União –
DOU: CM X COLUNA

300 CM
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5. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em função do objeto do
contrato firmado.
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas ao objeto do contrato;
Providenciar a veiculação de atos administrativos em Jornal de grande circulação diária no Estado da
Bahia, Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União, conforme for o caso, nas quantidades e datas
solicitadas pelo gestor do Contrato, assim como disponibilizá-las no site institucional;
Supervisionar, dirigir e oferecer mão-de-obra para execução dos serviços decorrentes do objeto do
contrato;
Manter, durante todo o período contratual, o site institucional com todas exigências tecnológicas
exigidas, para atendimento da Lei n.º 12.527/2011;
Efetuar as correções detectadas no sistema;
Assumir com todas as despesa, direta ou indiretas oriundas das obrigações assumidas para
cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a parte contratante;
Garantir o funcionamento ininterrupto do sistema, na forma das funcionalidades acima descritas;
Assumir, em relação aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da execução dose serviços
objeto deste contrato, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições,
indenizações, vales-refeições e outras que venham a ser criadas ou exigidas pelo governo;
Responsabilizar em caso de falha e/ou problemas com a impressão do material, comprometendo-se a
republicar todo o material prejudicado, sem ônus;
Entregar na data agendada o sistema, de acordo com as ferramentas tecnológicas exigidas acima;
Manter durante toda sua execução do contrato as mesmas condições da habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
Responsabilizar-se pela diagramação e reprodução fiel e absoluta do material enviado para a
publicação/veiculação.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
É de responsabilidade da CONTRATANTE atender aos requisitos básicos de infraestrutura, ficando
excluídos desta obrigação quaisquer outros equipamentos ou acessórios necessários à instalação dos
sistemas fornecidos pela CONTRATADA à rede da CONTRATANTE.
É responsabilidade do poder público municipal averiguar com antecedência a idoneidade e a
regularidade da empresa aos propósitos do edital; acompanhar, supervisionar os serviços a serem
prestados, de acordo com as especificações das planilhas no edital.
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O contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução
dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
7 - DA AMOSTRA DOS SOFTWARES
7.1. O vencedor provisório declarado, após a fase competitiva de lances verbais, deverá se submeter,
em ato contínuo na sessão, à amostra do(s) software(s) desenvolvido(s), o(s) qual(is) será(ão)
avaliado(s) pelo pregoeiro municipal que procederá a análise mediante a adoção dos critérios objetivos,
contidos no Anexo I – Termo de Referência.
7.2. Não sendo cumpridas todas as exigências pelo vencedor provisório, este será desclassificado,
devendo-se, em ato contínuo, convocar o segundo colocado para amostragem do(s) sistema(s), e assim
sucessivamente, até que todas as requisições sejam devidamente atendidas.
7.3. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes, e
ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da Comissão, bem como pelos licitantes
presentes.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAL

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

A Pregoeira Oficial
Sr. Rafael Queiroz de Oliveira
TEOFILÂNDIA-Bahia.

Senhor Pregoeiro,

Pela presente CREDENCIO o(a) Sr.(a)..........................(nacionalidade, estado civil, profissão), portador(a)
do Registro de Identidade nº............................,expedido pela.......................devidamente inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob nº........................, residente à
................,nº........, como meu mandatário , para representar esta empresa no processo licitatório relativo
ao Pregão Presencial nº....., com poderes para apresentar documentos, prestar declarações de qualquer
teor, ofertar lances, impugnar, recorrer, apresentar contra – razões de recursos, desistir de prazos de
interposição de recursos e do direito aos mesmos, assinar contratos derivados da licitação, enfim praticar
todos os atos inerentes à referida licitação e, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.
Localidade......................de...................................de 2021.

(identificação e assinatura do outorgante)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à
..................................., declara, que tem conhecimento do edital do Pregão Presencial nº.
......../2021 e atende às exigências de habilitação.

,

de

de 200

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30
75 - 32682150

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TGPFTTJWSGBKDSZO6AP8WA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
20 de Agosto de 2021
17 - Ano - Nº 2684

Teofilândia

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

ANEXO IV
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ Nº.

TEL:

VALIDADE DA
PROPOSTA:

ITEM

Discriminação do Serviço

REPRESENTANTE
LEGAL:
RG
E-mail:

Quant./tipo

Valor
Unitário
(R$)

Valor
(R$)

01

02

VALOR GLOBAL DO CONTRATO
LOCALIDADE,

DE

(Nome, cargo/função do representante legal ou procurador)
(Número de CPF do declarante)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A
(nome
da
empresa)
............................................................................
CNPJ,
nº
lei,
..............................., com sede à .................................................., declara, sob as penas da
que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores
de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.

,

de

de 200

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADO
O MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço
e nº de CNPJ, indicados no rodapé, neste ato representado.............., portador da cédula de identidade
nº e CPF nº............, com endereço na...........................e a empresa....................CNPJ/MF nº
legal infrainscrição estadual nº
sediada na
, por seu representante
assinado,
portador da cédula de identidade nº e CPF nº
, residente e domiciliado
na
, doravante designados respectivamente
CONTRATANTE
E
CONTRATADA,
firmam
o
presente
contrato de
decorrente da homologação, pelo
do Município de TEOFILÂNDIA
em despacho datado de / / , da licitação na modalidade Pregão Presencial nº / , sujeitando-se
os contratantes às Leis 10.520/2002 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores
e as cláusulas abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços com a publicação de atos oficiais em
jornais de grande circulação no Estado da Bahia e no Diário Oficial da União (DOU), para atender as
Secretarias Municipais, conforme especificações constantes do Termo de Referência constante do Anexo
I que, independente de transcrição, integra este instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste
contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao instrumento convocatório e principalmente ao
TERMO DE REFERÊNCIA, constante do Anexo I, bem como a proposta formulada, os quais,
independentemente de transcrição, fazem parte integrante deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS RECURSOS –
As
despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes de
dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo
descritas:
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CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que em comum
acordo entre as partes, conforme o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$ ........................ (valor por extenso).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços serão fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os
custos e despesas decorrentes de transportes (marítimo e terrestre), seguros, impostos, taxas de
qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no
fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento devido à empresa vencedora do certame (CONTRATADA)
será efetuado, através de ordem bancaria ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto
ora licitado, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado, desde
que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura,
o documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção,
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste
ou atualização do valor contratual.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s),
Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação,
apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha sido
por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE , previamente autorizada, por escrito, e os títulos
regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.

PARÁGRAFO SEXTO - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso
de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação
de pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente
que assim o fizer.
CLÁUSULA SEXTA – REVISÃO E REAJUSTEAMENTO
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O valor do contrato será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe
substituir.
PARÁGRAFO ÚNICO - A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93,
dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente,
instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e
as prevista na Lei nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei 8.666/93.
Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93,
não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO
O presente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da
Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obriga-se a:
a) Cumprir integralmente as condições contidas no Termo de Referência;
b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas a favor de terceiros envolvidos na
execução dos serviços, em particular no que se refere às contribuições sociais e tributos;
c) Zelar pela execução de todos os serviços necessários ao fornecimento do objeto contratado e o
controle dos recursos humanos empregados.
d) Obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto)
dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar
da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e condições estipulados
neste edital;
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c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A CONTRATANTE exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica designado o servidor ............................................ como
responsável pelo acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
PARÁGRAFO SEGUNDO: A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade da CONTRATADA;
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em relatórios de todas as
ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação dos serviços contratados e encaminhar
cópia à CONTRATADA para a imediata correção das irregularidades apontadas;
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do Contratante não
eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos serviços, objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão
ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções prevista
na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com este
Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do objeto não entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada
dia subseqüente ao trigésimo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do
objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existente.
PARAGRAFO SEGUNDO - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL
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As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo
este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato,
em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital.
PARAGRAFO TERCEIRO - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou
transferência, no todo ou em parte.
PARAGRAFO QUARTO - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões,
desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios
da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito
ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando
comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEXTO - Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado,
o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total
de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
PARAGRAFO SÉTIMO - O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus
ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
TEOFILÂNDIA-Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor,
para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
TEOFILÂNDIA-Bahia,
de
de2021.
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
(CONTRATANTE)
REPRESENTANTE DA EMPRESA
(CONTRATADA),
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ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº.

/2021.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ao Pregoeiro Oficial
Prefeitura Municipal de

– BA.

Declaro sob as penas da lei que está empresa é enquadrada como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, e que não há nenhum impedimento previsto nos
incisos § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e demais alterações vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(Cidade)

- _(UF) _, em

de

de2021.

Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº.

/2021.

MODELO DE DECLARAÇÃO
(TIMBRE DA EMPRESA)

A

Empresa

, inscrita no CNPJ nº
, com sede a
, declara para os devidos fins e efeito, que em nossa empresa não possui,
sócio vinculado direta ou indiretamente a Prefeitura Municipal de TEOFILÂNDIA – BA, bem como que
exerça cargo comissionados ou com vinculação a qualquer órgão de controle da municipalidade.

Por ser verdade, assino a presente

CIDADE/UF, data

Nome do Responsável legal da empresa
CPF
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 003/2021

PRESTAÇÃO
SERVIÇOS
COM
PUBLICAÇÕES
JORNAL E DOU
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3º TERMO ADITVO DE CONTRATO Nº 0246/2021
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça José Luiz Ramos, 84 Centro, TEOFILÂNDIA inscrita no CNPJ nº 13.845.8466/0001-30, neste ato representado do Exmo. Prefeito Municipal Sr.
Higo Moura Medeiros, portador da C.I. Nº. 09501023-85 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 005.390.835-00, residente e
domiciliado na cidade de Teofilândia/ Ba, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de direto
público inscrita no CNPJ 12.404.015/0001-02, com sede na praça Lomanto Junior, s/n, Centro, Teofilândia-Ba, neste ato
representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. Felícia Maria Macedo Araújo, Portador do CPF nº 812.490.985-72
e RG nº 76738434 SSP/BA, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de
direto público inscrita no CNPJ 17.773.869/0001-71, com sede na praça Jose Luís Ramos, nº 84, Centro, Teofilândia-Ba,
neste ato representada pelo Gestor do FMAS o Sr Isaias de Oliveira portador do CPF 036.523.125-89 e a SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Manoel
Joaquim de Moura, nº 39 - Centro, Teofilândia, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 30.951.655/0001-06, neste ato
representada pela Secretária a Sr.ª Ana Carla Santos de Oliveira, Portadora do Carteira de Identidade nº 08660684-06
SSP/BA inscrita no CPF n.º 996.200.155-72 neste ato denominados simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a
empresa PINHO RASO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA inscrita no CNPJ nº 19.034.144/0001-97, com endereço Rua
José Clemente – centro – Teofilandia – BA – CEP 48.770.000, neste ato representado pelo seu sócio o sr. Marcos Silva
Pinho portador do RG nº 11439687-60 e CPF 022.766.415-92 doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente
TERMO ADITIVO DE VALOR, conforme disposições constantes do contrato nº 0246/2021, oriundo do processo de licitação
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS sob nº 001/2021, e do Art. 57, constante da Lei
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO é o acréscimo de R$ 47.120,00 perfazendo 7,85% no valor inicialmente
contratado conforme planilha abaixo:
SECRETARIA:

SAUDE
VL
SALDO VALOR
UNIT

ITEM ESPECIFICAÇÃO
1

GASOLINA COMUM

5,89

6.000

35.340,00

EDUCACAO
SALDO

VALOR

QTD TOTAL DE
LITROS

2.000 11.780,00

VALOR TOTAL
DO ADITIVO

8.000

47.120,00

II – O presente TERMO ADITIVO se faz necessário para garantir o abastecimento dos veículos oficiais e veículos locados
que prestam serviços a Secretarias Municipais de Saúde e de Educação e Cultura os quais são utilizadas diariamente nas
demandas da citada secretaria, conforme previsão constante no artigo 65, I letra b da lei 8.666/93, conforme itens a anexo
a esse aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
Unidade Gestora:
Sec. De Educação e Cultura

Sec. De Saúde

Fonte:
2011
2012
2012
2053
2054
2056
2099

Atividade:
01
01
19
02
14
02
14

Elemento de despesa:
33.90.30

Valor
11.780,00

33.90.30

35.340,00
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original firmado em 27/07/2021.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Teofilândia - Bahia,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 02 vias de iguais, teor e forma.
Teofilândia - Bahia, 06 de Agosto de 2021
HIGO MOURA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA – CONTRATANTE

FELICIA MARIA MACEDO ARAUJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILÂNDIA
Ana Carla Santos de Oliveira – Secretária Municipal de Educação e Cultura - CONTRATANTE

PINHO RASO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA,
MARCOS SILVA PINHO – SOCIO - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01 - __________________________________________________________________
Nome:
CPF nº:
02 - __________________________________________________________________
Nome:
CPF nº:
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Atos Administrativos

Resultado do julgamento das entidades que requereram
habilitação para o processo de eleições do seguimento da
sociedade civil do CMDCA, Teofilândia – BA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes
de Teofilândia – BA, após análise da comissão eleitoral, vem
divulgar as Entidades habilitadas e inabilitadas de acordo com o
art. 8º, inciso II do Edital N°001/2021, CMDCA para o processo de
eleições do segmento Sociedade Civil do CMDCA- Teofilândia – BA:

Entidades Habilitadas:
1-Associação
Beneficente
01.891.28010001-38.

da

Comunidade

de

Baixão:

CNPJ;

2-Associação Beneficente dos Trabalhadores Rurais da Comunidade
do Murici:
CNPJ;03.351.567/0001-09
3-Associação Beneficente Rural dos Trabalhadores da Comunidade de
Junco: CNPJ;03.351.564/0001.67.
4-Associação Comunitária do Canto: CNPJ; 01.139.241./0001-89.
5-Associação Beneficente de Jurema: CNPJ ;01-930.977.0001-70
6- Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais: CNPJ; 06-144921/0001-04
7- Associação Beneficente da Comunidade de Bola Verde: CNPJ;01926.043/0001-65
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Entidades Inabilitadas:
1-Associação
Beneficente
01.930.982/0001-83

de

Caatinga

de

Cheiro:

CNPJ;

2-Associação Comunitária Nova Esperança: CNPJ; 05.991.004./000100
3-Associação Comunitária de Lagoa do Canto: CNPJ; 03.150.044/000196
4-Associação Comunitária
02.846.879/001-12

Rural

de

Lagoa

do

Ramo:

CNPJ;

5-Associação Comunitária da Pedra do Coxo: CNPJ; 05.011.548/000150
6-Associação dos Trabalhadores Rurais da Fazenda Pombal: CNPJ;
05.069.328/0001-88

JOSELITA DOS REIS SANTOS
Presidente do CMDCA
Teofilândia - BA
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